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PILONUL VI   RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI 

 

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2015 - PILONUL VI 

PERIOADA DE RAPORTARE: Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2015 

 

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

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării SRSJ 2011-2016 

 

 

 

Notă: Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din 22 septembrie  2015 

 

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 100 acțiuni. Pînă în anul 2015, trimestrul II,  trebuiau finalizate 69 de acțiuni, și trebuia 

începută implementarea a 28 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. Pentru aceste 97 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 acțiunile scadente la data de 30 iunie 2015  2015 – 56 acțiuni sunt realizate, 10 realizate parțial, iar 3 acțiuni - nerealizate.  
 

Acțiuni scadente la sfârșitul 

trimestrului II, 2015 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate Acţiuni 

irelevante/desuete 
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69 56 10 3 0 

100% 81% 15% 4% 0% 

 

Din cele 16 din acţiuni cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, 14 acţiuni sunt realizate, 1 actiune este  realizata partial, 

si 1 actiune este nerealizata pentru perioada de raportare nu sunt. 
 

Acțiuni cu caracter continuu  Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Acţiuni 

irelevante/desuete 

16 14 1 1 0 

100% 88% 6% 6% 0% 
 

Din cele 12 actiuni care au un termen de realizare mai mare,  8 sunt realizate pentru perioada de raportare, 4 actiuni sunt realizate partial pentru 

perioada de raportare, iar actiuni nerealizate nu sunt. 
 

Acțiuni care au un termen de 

realizare mai mare 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada 

raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Acţiuni 

irelevante/desuete 

12 8 4 0 0 

100% 67% 33% 0 % 0% 
 

Acțiunile în privința cărora există restanțe sunt următoarele: 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării 

instituției avocatul copilului ca instituție separată;   

2) 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente; 

3) 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; 

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 
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1) 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente;  

2) 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor; 

3) 6.4.2.p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor 

instituții; 

4) 6.1.1.p.2 -Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții 

Constituţionale; 

5) 6.4.4.p.3 -  Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; 

6) 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; 

7) 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a 

personalului instituţiilor penitenciare  și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar. 

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

Consiliul Europei, Norlam ș.a. 

 

  

 Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2015) 

 
 

II. Aspecte specifice 

Numărul domeniului 

de intervenţie, 

numărul şi denumirea 

acţiunii (conform 

Planului de acţiuni) 

Instituţiile responsabile 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii de 

rezultat  

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementa

rea 

acţiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementare

al acţiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii 

lei; Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării acţiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

6.1.1.p.1 -  Efectuarea 

unui studiu al cadrului 

normativ privind 

activitatea,  

componenţa şi criteriile 

Curtea Constituţională,  

Ministerul Justiţiei 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

Trimestrul I-

IV, 2013 

În scopul executării respectivei acțiuni și 

valorificării mijloacelor financiare alocate în 

conformitate cu procedurile de achiziție bugetară, 

în luna noiembrie 2013 au fost contractate 

serviciile de efectuare a studiului menționat la acț. 

Partial  

Realizată 

 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare - 172,6 

mii lei  

 

Dificultăți : 

Reieşind din faptul 

că studiul general 

urmează să 

înglobeze cele trei 

Anunţul nr. 

5354-op/13 de 

participare la 

concursul prin 

metoda cererii 
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de selectare a 

judecătorilor Curţii 

Constituţionale 

formulate 6.1.1.p.1 din Planul de acţiuni  privind  

„Activitatea,  componenţa şi criteriile de selectare 

a judecătorilor Curţii Constituţionale.” 

La elaborarea studiului au fost implicați experți 

naționali și internaționali, inclusiv membri ai 

Comisiei de la Veneția. 

 

Anul 2015 

În scopul executării acțiunii a fost elaborat un 

Studiu complex care cuprinde și tematica studiilor 

indicate la acț. 6.1.2. p.1 și acț. 6.1.3. p.1 

 

Studiile au fost elaborate de către experții, Evgeni 

Tanchev - vice-președinte al Comisiei de la 

Veneția, ex-președinte al Curții Constituționale din 

Bulgaria, Tudorel Toader - membru al Comisiei de 

la Veneția, judecător al Curții Constituționale din 

România, Mirosław Granat - judecător al 

Tribunalului Constituțional din Polonia și Vitali 

Catana - expert în drept constituțional. 

La data de 17 iulie 2015  a fost organizată o masă 

rotundă în cadrul căreia experții au prezentat 

Studiul elaborat.  

Masa rotundă a fost organizată de Curtea 

Constituţională în vederea implementării Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei, cu sprijinul PNUD 

Moldova în cadrul Proiectului „Consolidarea 

supremației legii și protecției a drepturilor omului 

în Moldova”, finanțat de către Ministerul Federal 

pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe al 

Austriei, cofinanțat și implementat de PNUD 

Moldova, în cooperare cu Oficiul Înaltului Comisar 

pentru Drepturile Omului (OHCHR). 

În urma discuțiilor și concluziilor din cadrul mesei 

rotunde, Studiul va fi definitivat și va constitui 

suport pentru realizarea acțiunilor privind 

amendarea cadrului normativ. 

 studii privind 

activitatea Curţii 

Constituţionale,  

termenul de 

executarea a 

acţiunii 6.1.1. p.1 a 

fost prorogat şi 

pentru anul 2015, 

termen în care 

potrivit Planului de 

acţiuni urmează a 

fi executate 

acţiunile 6.1.2.p.1 

şi 6.1.3.p.1. 

 

 

ofertelor de 

preţuri pentru 

achiziţionarea 

serviciilor de 

elaborare a 

studiului privind 

consolidarea 

rolului Curţii 

Constituţionale 

(Buletinul 

Achiziţiilor 

Publice nr. 83 

din 22 octombrie 

2013) 

 

http://www.cons

tcourt.md/libvie

w.php?l=ro&idc

=7&id=662&t=/

Prezentare-

generala/Servici

ul-de-

presa/Noutati/M

asa-rotunda-

prezentarea-

Studiului-

privind-

Consolidarea-

rolului-Curtii-

Constitutionale-

a-Republicii-

Moldova 

 

6.1.1.p.2 -  Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Constituţiei în partea 

ce ține de componenţa 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea Constituţională 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Curţii 

Constituţionale 

Trimestrul I 

-IV, 2014 

În contextul celui de-al 5-lea proiect al Uniunii 

Europene de asistență tehnică, Republica Moldova 

va beneficia de asistența unor experți pentru 

realizarea acestei acțiuni. 

A fost elaborat și coordonat ToR-ul pentru viitorii 

Realizată 

Parțial 

- Dificultăți:  

Realizarea acțiunii  

este condiționata 

de realizarea 

studiului prevăzut 

- 

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
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şi criteriile de selectare 

a judecătorilor Curții 

Constituţionale 

 

experți, acesta fiind remis la Bruxelles pentru 

aprobare. 

Experții vor acorda suport  pentru elaborarea 

proiectelor de legi. 

După aprobarea ToR-ului, în luna septembrie 2015 

va fi creat grupul de lucru și va demara procesul de 

elaborare a proiectelor de legi. 

la act. 6.1.1.1. 

6.1.2.p.1 -   Efectuarea 

unui studiu al cadrului 

normativ privind 

activitatea Curţii 

Constituţionale, 

inclusiv a procedurilor 

de examinare a 

sesizărilor înaintate 

Curții 

Curtea Constituţională, 

Ministerul Justiţiei  

 

1.Grup de lucru 

creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

În scopul executării acțiunii a fost elaborat un 

Studiu complex care cuprinde și tematica studiilor 

indicate la acț. 6.1.1.p.1 și acț. 6.1.3.p.1 

Studiile au fost elaborate de către experții, Evgeni 

Tanchev - vice-președinte al Comisiei de la 

Veneția, ex-președinte al Curții Constituționale din 

Bulgaria, Tudorel Toader - membru al Comisiei de 

la Veneția, judecător al Curții Constituționale din 

România, Mirosław Granat - judecător al 

Tribunalului Constituțional din Polonia și Vitali 

Catana - expert în drept constituțional. 

La data de 17 iulie 2015  a fost organizată o masă 

rotundă în cadrul căreia experții au prezentat 

Studiul elaborat. În urma discuțiilor și concluziilor 

din cadrul mesei rotunde, Studiul va fi definitivat și 

va constitui suport pentru realizarea acțiunilor 

privind amendarea cadrului normativ. 

Realizată 

Partial  

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2013 - 43,5 

mii lei 

- http://www.cons

tcourt.md/libvie

w.php?l=ro&idc

=7&id=662&t=/

Prezentare-

generala/Servici

ul-de-

presa/Noutati/M

asa-rotunda-

prezentarea-

Studiului-

privind-

Consolidarea-

rolului-Curtii-

Constitutionale-

a-Republicii-

Moldova 

 

6.1.3.p.1 -  Efectuarea 

unui studiu al cadrului 

normativ privind 

activitatea Curţii 

Constituţionale,  

inclusiv   spectrul de 

subiecţi cu drept de 

sesizare a Curţii 

Curtea Constituţională,  

Ministerul Justiţiei  

 

1.Grup de lucru 

creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

În scopul executării acțiunii a fost elaborat un 

Studiu complex care cuprinde și tematica studiilor 

indicate la acț. 6.1.2. p.1 și acț. 6.1.1. p.1 

Studiile au fost elaborate de către experții, Evgeni 

Tanchev - vice-președinte al Comisiei de la 

Veneția, ex-președinte al Curții Constituționale din 

Bulgaria, Tudorel Toader - membru al Comisiei de 

la Veneția, judecător al Curții Constituționale din 

România, Mirosław Granat - judecător al 

Tribunalului Constituțional din Polonia și Vitali 

Catana - expert în drept constituțional. 

La data de 17 iulie 2015  a fost organizată o masă 

rotundă în cadrul căreia experții au prezentat 

Studiul elaborat. În urma discuțiilor și concluziilor 

din cadrul mesei rotunde, Studiul va fi definitivat și 

va constitui suport pentru realizarea acțiunilor 

privind amendarea cadrului normativ. 

Realizată 

Partial  

 

- - 

 

http://www.cons

tcourt.md/libvie

w.php?l=ro&idc

=7&id=662&t=/

Prezentare-

generala/Servici

ul-de-

presa/Noutati/M

asa-rotunda-

prezentarea-

Studiului-

privind-

Consolidarea-

rolului-Curtii-

Constitutionale-

a-Republicii-

Moldova 

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=662&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Masa-rotunda-prezentarea-Studiului-privind-Consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova
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6.1.4.p.1 -  Modificarea 

structurii interne a 

Curţii Constituţionale 

 

Curtea Constituţională 1. Analiza 

funcţiilor şi a 

structurii 

instituției 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

2. Noua 

structură  a 

Curţii 

Constituţionale 

aprobată 

Trimestrul I 

-IV, 2014 

Prin Decizia nr. AG-5 din 5 iunie 2012 a fost 

aprobat noul statut de personal și organigrama 

Curții Constituționale. 

La solicitarea Ministerului Justiției de a prezenta 

propuneri privind modificarea Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției, Curtea Constitutionala a propus 

excluderea acestei acțiuni. 

 

Realizată* 

 

- - Decizia Curții 

Constituționale 

nr. AG-5 din 5 

iunie 2012 

6.1.4.p.2 -  Elaborarea 

planului de instruire a 

personalului  

Curţii Constituţionale 

 

Curtea Constituţională, 

Academia de 

Administrare Publică 

Plan de instruire 

elaborat 

Trimestrul I-

II , 2015 

În vederea consolidării capacităților colaboratorilor 

Curții Constituționale, în permanență sunt 

identificate  necesitățile de dezvoltare a 

competențelor profesionale. 

De regulă, sunt identificate posibilități care permit 

efectuarea vizitelor de studiu la alte instanțe 

constituționale și internaționale pentru a însuși cele 

mai bune practici în domeniul jurisdicției 

constituționale și protecției drepturilor omului. De 

asemenea, în procesul de instruire a colaboratorilor 

Curții Constituționale sunt invitați experți străini. 

Deși nu există un Plan scris, respectiva acțiune 

urmează a fi considerată realizată pe moment ce 

Curtea și-a identificat necesitățile de dezvoltare 

profesională și a asigurat instruirea colaboratorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizată 

Partial  

 

- - - 

6.2.1.p.1 - Efectuarea 

unui studiu privind 

optimizarea activității 

Centrului pentru 

Drepturile Omului și a 

mecanismului național 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Studiu 

elaborat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV, 2011 

Au fost efectuate mai multe de studii privind 

activitatea instituţiei avocatului poporului, printre 

care: 

1. Studiul “Instituţia avocatului parlamentar în 

Republica Moldova: realităţi şi perspective” 
elaborat  în cadrul proiectului „Relaţiile UE-

Realizată* Suport din partea 

Fundaţiei Soros-

Moldova/ADEPT;  

PNUD; Consiliul 

Europei şi 

delegaţia Uniunii 

- 1. STUDIUL 
“Instituţia 

avocatului 

parlamentar în  

Republica 

Moldova:  
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de prevenire a torturii 

 

 

Moldova - Monitorizarea Progresului în cadrul 

Parteneriatului Estic”, implementat de Asociaţia 

pentru Democraţie Participativă ADEPT cu 

suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova;  

2. Studiul „Sporirea eficienţei Centrului pentru 

Drepturile Omului din Moldova. Constatări şi 

recomandări” (elaborat în cadrul proiectului 

PNUD);  

3. 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); 

4. 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”). 

 

 

Europene. realităţi şi 

perspective”; 

http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 

2. STUDIUL 

„Sporirea 

eficienţei 

Centrului pentru 

Drepturile 

Omului din 

Moldova. 

Constatări şi 

recomandări” 

http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 

3. STUDIUL 

„Evaluarea 

problemelor 

actuale ale 

instituţiei 

Ombudsma-

nului în 

Republica 

Moldova” 

http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 

4. STUDIUL 

“Raport  

de revizuire 

funcţională. 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului” 

http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
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http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 

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    

 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul 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),pentru elaborarea amendamentelor 

la cadrul legislativ privind activitatea Centrului 

pentru drepturile omului şi a mecanismului naţional 

de prevenire a torturii. În urma discuţiilor s-a 

convenit asupra necesităţii elaborării unui nou 

proiect de lege care să reglementeze domeniul dat.   

 

Ministerul Justiţiei în colaborare cu membrii 

grupului de lucru au elaborat proiectul legii cu 

privire la avocatul poporului care, la data de 

15.04.2013, a fost expediat instituţiilor interesate 

pentru avizare fiind plasat şi pe pagina web a 

ministerului. În baza propunerilor parvenite 

proiectul a fost definitivat şi transmis pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie.  Au fost 

organizate dezbateri publice pe marginea 

proiectului respectiv cu participarea membrilor 

grupului de lucru, societății civile precum și a 

instituțiilor interesate. În baza obiecțiilor parvenite 

precum și a constatărilor expertizei anticorupție 

proiectul a fost definitivat și expediat Guvernului 

pentru aprobare prin scrisoarea nr. 03/8084 din 

02.09.13. La aceeași dată, varianta finală a 

proiectului a fost plasata pe site-ul Ministerului 

Justitiei, la compartimentul Transparența 

decizională, directoriul Proiecte de acte remise 

Guvernului spre aprobare.  

La data de 3.04.2014 a  fost adoptată Legea cu 

privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

A fost elaborat proiectul Legii pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a 

Oficiului Avocatului Poporului, care a fost aprobat 

Realizată* Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 1.Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 509 

din 25 noiembrie 

2011; 

2. Proiectul de 

lege cu privire la 

avocatul 

poporului; 

3.Nota 

informativă la 

proiect. 

4.  LEGE Nr. 52 

din  03.04.2014 

cu privire la 

Avocatul 

Poporului 

(Ombudsmanul) 

http://lex.justice.

md/md/352794/ 

 

5. Proiectul 

Legii pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

de organizare și 

funcționare a 

Oficiului 

Avocatului 

Poporului 

http://www.parla

ment.md/Proces

ulLegislativ/Proi

ectedeactelegisla

tive/tabid/61/Le

gislativId/2490/l

anguage/ro-

http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://lex.justice.md/md/352794/
http://lex.justice.md/md/352794/
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
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prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 24 octombrie 

2014 și înregistrat în Parlament cu nr. 380 din 24 

octombrie 2014.  

 

RO/Default.aspx 

 

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 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

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. 

Suport -PNUD. 

- 1. Raport de 

analiză și 

evaluare 

instituțională a 

Centrului pentru 

Drepturile 

Omului din 

Moldova 

http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 

2.Programul de 

dezvoltare 

strategică 2013-

2017. 

http://www.omb

udsman.md/ro/d

ezvoltare-

strategica 

 
6.2.2.p.2 - Elaborarea 

planului de dezvoltare 

instituţională a 

Centrului pentru 

Drepturile Omului, 

inclusiv a proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ 

privind finanţarea 

instituţiei 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Plan de 

dezvoltare 

instituţională 

elaborat şi 

implementat 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul I, 

2015 

Cu sprijinul experților independenți, în decembrie 

2012 a fost definitivată elaborarea Planului de 

dezvoltare instituțională pentru anii 2013-2017, 

care include 5 obiective generale:  

 

1.Elaborarea și promovarea de politici publice în 

domeniul drepturilor omului;  

2.Promovarea drepturilor omului; 

3.Prevenirea încălcării drepturilor omului; 

4.Protecția drepturilor omului; 

5.Dezvoltarea instituțională a CpDOM. 

 

Planul de acțiuni al CpDOM pe anul 2014 a fost 

elaborat și implementat în concordanță cu Planul de 

dezvoltare instituțională pentru anii 2013-2017.  

În vederea implementării Planului de dezvoltare 

Nerealizată 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 -  

1 323,1 mii lei 

(CPDOM) 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2015 -  

20.0  mln lei 

(CPDOM) 

 

Dificultati - Prin 

scrisoarea 

Ministerului 

Finanțelor nr. 10-

12-177 din 

01.07.2015 am fost 

informați despre 

suspendarea 

temporară a 

cheltuielilor pe 

Centrul pentru 

Drepturile Omului, 

prevăzute a fi 

efectuat din sursele 

suportului bugetar 

sectorial. 

Programul de 

dezvoltare 

strategică 

2013-2017 

 

Dare de seamă 

nr. 4 din 17 

aprilie 2014 

privind 

achiziționarea 

serviciilor  prin 

cererea ofertelor 

de prețuri 

(consultanță în 

domeniul 

financiar) 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2490/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
http://www.ombudsman.md/ro/dezvoltare-strategica
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instituțională, pentru anul 2014 au fost planificate 

un șir de activități, fiind alocate resurse financiare 

necesare. Astfel, în anul 2014 au fost realizate 

următoarele acțiuni: 

-a fost procurat un autovehicul pentru necesitățile 

CpDOM, marca Scoda Superb; 

-a fost procurat echipament pentru amenajarea sălii 

de conferințe; 

-a fost elaborat  studiul privind eficiența și impactul 

examinării plîngerilor de către CpDOM asupra 

beneficiarilor; 

 - a fost contractat un consultant național pentru 

atragerea și dezvoltarea resurselor financiare ale 

CpDOM pentru programe destinate promovării și 

implementării standardelor internaționale în 

domeniul drepturilor omului. 

 

În vederea implementării Planului de dezvoltare 

instituțională, pentru anul 2015 este planificată 

procurarea sediului pentru Oficiul Avocatului 

Poporului, fiind alocate resurse financiare necesare.  

 

 

Darea de seamă 

nr. 3 din 27 

martie 2014 

privind 

achiziționarea 

bunurilor în 

rezultatul 

licitației publice 

(autovehicul) 

 

Contract de 

prestare a 

serviciilor de 

valoare mică nr. 

5 din 6 mai 2014 

privind 

instruirea 

membrilor 

gurupuluii de 

lucru creat 

pentru realizarea 

Studiului privind 

eficiența și 

impactul 

examinării 

plîngerilor de 

către CpDOM 

asupra 

beneficiarilor 

 

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 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Academia de 

Administrare Publică, 

Institutul Național al 

Justiției 

Curricula şi 

planul de 

instruire 

elaborate 

 

Trimestrul 

III- IV, 

2012) 

Au fost identificate și evaluate necesitățile de 

dezvoltare profesională a personalului Centrului 

pentru Drepturile Omului, cu elaborarea raportului 

respectiv. În baza raportului instituțiile  partenere 

(Institutul național al Justiției și Academia de 

Administrare Publică) au elaborat și au propus 

Centrului pentru Drepturile Omului subiectele 

pentru instruire. 

În baza acestor propuneri  a fost elaborat planul de 

instruiri pentru ianuarie – iulie 2013 și agendele 

desfășurate ale seminarelor. 

Realizată*  Au fost alocate 

mijloace 

financiare din 

buget pentru anul 

2013 - 14,2 mii 

lei.  

 Raport privind 

identificarea și 

evaluarea 

necesităților de 

dezvoltare 

profesională a 

avocaților 

parlamentari și a  

personalului 

Centrului pentru 

Drepturile 
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dezvoltarea abilităţilor 

de identificare şi 

raportare a 

încălcărilor drepturilor 

omului 

 

 

 

 

Omului 

 

 

6.2.3.p.3 - Modificarea 

paginii web a 

Centrului pentru 

Drepturile Omului în 

vederea asigurării 

caracterului interactiv 

al acesteia 

 

 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Pagina web 

modificată 

 

Trimestrul 

III- IV, 2012 

1.Acțiunea a fost  realizată cu sprijinul Centrului de 

guvernare electronică și  Centrului de 

telecomunicații speciale. Noua pagină web a 

CpDOM a fost lansată la 15 martie 2013. 

2. A fost elaborat un site pentru copii, care 

functioneaza ca subsite pe pagina oficială a 

CpDOM. 

 

Realizată* Au fost alocate din 

buget pentru anul 

2013 - 32,0 mii 

lei. 

 1.Raportul cu 

descrierea 

paginii web 

create, screen-

short-uri; 

2.Copia de pe 

Actul de 

predare-primire 

 

 

 

 

 

6.2.4.p.1 -  Efectuarea 

unui studiu privind 

activitatea avocatului 

parlamentar  pentru 

protecția drepturilor 

copilului, inclusiv  

oportunitatea creării 

instituției avocatul 

copilului ca instituție 

separată   

 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV, 2013 

Reieșind din faptul că la data de 3.04.2014 a  fost 

adoptată Legea cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) și potrivit prevederilor pct. 24/2 

din Metodologia de monitorizare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016, Grupul de lucru a propus 

modificarea termenului acțiunii respective pentru 

trimestrul I anul 2016, deoarece, în condițiile 

actuale realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi 

formală, implicînd cheltuieli nejustificate 

Nerealizată  În limita bugetului 

anual aprobat 
Dificultati: 

Acțiunea nu a fost 

realizată conform 

termenului, 

obiectivului și 

indicatorilor de 

rezultat pentru că 

în perioada de 

raportare a fost 

definitivată și 

adoptată Legea cu 

privire la avocatul 

poporului, care 

oferă soluții noi în 

partea ce ține de 

statutul, atribuțiile 

avocatului pentru 

protecția 

drepturilor 

copilului. 

Din acest 

considerent 

termenul acțiunii a 

- 
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fost modificat de 

către Grupul de 

lucuru pentru 

trimestrul I anul 

2016. 

6.3.1.p.1 - Perfecţiona-

rea cadrului normativ 

pentru a asigura 

specializarea 

persoanelor care 

lucrează cu copiii aflaţi 

în contact cu sistemul 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Consiliul de Mediere,  

Consiliul Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor 

Copilului, 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

1.Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat 

 

Trimestrul 

III, 2012 -

Trimestrul 

II, 2013 

La 25 aprilie 2013 pe site-ul Ministerului Justiţiei a 

fost plasat studiul cu privire la perfecţionarea 

cadrului normativ pentru a asigura specializarea 

persoanelor care lucrează cu copiii aflaţi în contact 

cu sistemul  justiţiei. Studiul respectiv a arătat că 

actorii implicaţi în lucru cu copiii urmează a fi 

specializaţi prin acte departamentale la nivelul 

fiecărei instituţii în parte. Astfel nu a fost necesar 

modificarea cadrului normativ în acest sens. 

Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura 

specializarea persoanelor care lucrează cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul justiţiei a avut loc la 

nivel departamental prin elaborarea de instrucţiuni 

şi alte acte departamentale. În paralel cu această 

acţiune, specializarea s-a produs prin elaborarea de 

programe de instruire specializată şi cursurile 

propriu-zise. 

 

DIP a raportat: 

În baza prevederilor HG nr. 950 din 14.10.1997 

despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

satisfacerea serviciului pentru colaboratorii 

sistemului penitenciar, sunt reglementate 

procedurile cu privire la pregătirile iniţiale de 

specialiazare şi cursuri de perfecţionare. 

Specializarea persoanelor care lucrează cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul justiţiei a fost efectuată 

în conformitate cu Metodologia privind instruirea 

efectivului sistemului penitenciar şi programele de 

instruire şi perfecţionare a efectivului sistemului 

penitenciar pentru anul 2013, activitate care se 

încadrează în prevederile cadrului normativ 

existent, care reglementează procesul de instruire şi 

perfecţionare a personalului sistemului penitenciar 

în cadrul Centrului instructiv. 

Reieşind din acest fapt, necesitatea operării unor 

modificări în cadrul normativ existent nu se 

Realizată* 

 

Suport UNICEF, 

NORLAM. 

 STUDIU 

Perfecţionarea 

cadrului 

normativ pentru 

a asigura 

specializarea 

persoanelor care 

lucrează cu 

copiii aflaţi în 

contact cu 

sistemul justiţiei. 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/proiecte_

de_studii/Studiu

_cu_minorii-25-

04-2013.pdf 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_de_studii/Studiu_cu_minorii-25-04-2013.pdf
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prezintă a fi necesară. 

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. 

 

6.3.1.p.2 -  Evaluarea 

necesităţilor de 

instruire a persoanelor 

care lucrează cu copiii 

aflați în contact cu 

sistemul justiţiei,  

modificarea şi/sau 

elaborarea 

programelor de 

instruire pentru aceştia 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

Academia de 

Administrare Publică,  

Academia „Ştefan cel 

Mare”, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Consiliul 

Naţional pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat, 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

 

1. Necesităţi 

evaluate 

2. Numărul de 

programe de 

instruire 

modificate, după 

caz, elaborate şi 

aprobate 

 

Trimestrul I-

IV, 2013 

1. Prin adresarea Ministerului Justiției din 15 mai 

2013 se confirmă că INJ trebuie să instruiască doar 

subiecții de instruire prevăzuți de Legea INJ. 

În comun cu CSM și Procuratura Generală au fost 

evaluate necesitățile și incluse în Planul de formare 

continuă pentru anul 2013, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012, 6 seminare 

pentru instruirea judecătorilor și a procurorilor în 

domeniul lucrului cu minorii. Respectiv: 

- un seminar cu genericul „Extinderea aplicării 

măsurilor alternative la detenție pentru minori” 

pentru instruirea a 15 judecători și 10 procurori; 

- 5 seminare cu genericul „Justiția pentru minori: 

Standardele și procedurile justiției pentru minori, 

abilitățile și cunoștințele specifice pentru lucrul cu 

minorii” pentru instruirea a 52 judecători și 83 

procurori. 

2. Seminarele s-au desfășurat în baza agendelor 

elaborate de către INJ în comun cu formatorii. 

 

DIP a raportat: 

Centrul instructiv, în colaborare cu Direcţia 

activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

a evaluat necesităţile de instruire a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul 

justiţiei, urmare cărui fapt, programele de studii 

Realizată*  UNICEF a 

elaborat 

materialele de curs 

- Planurile 

tematice la 

disciplina 

,,Asigurarea 

drepturilor 

copiilor în 

locurile de 

detenţie; 

 

Graficul 

pregătirii iniţiale 

şi perfecţionării 

personalului 

sistemului 

penitenciar. 

 

Lista 

judecătorilor 

specializați pe 

probleme cu 

copiii aprobată 

prin Hotărîrea 

CSM  nr. 218/9 

din 05.03.2013  

 

Hotărârea 
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pentru toate serviciile instruite în cadrul Centrului 

instructiv DIP au fost revizuite şi modificate, fiind 

introdusă disciplina ,,Asigurarea drepturilor 

copiilor în locurile de detenţie”, al cărei curriculum 

a fost elaborat în cadrul proiectului comun al MJ şi 

UNICEF „Suport Ministerului Justiţiei în 

promovarea reformelor justiţiei pentru copii”. 

 

La finele anului 2012 toate programele de studii s-

au revizuit şi s-au modificat, s-a perfecţionat planul 

tematic (anexa nr. 1 şi anexa nr. 2) al disciplinei 

,,Asigurarea drepturilor copiilor în locurile de 

detenţie”, fiind aprobate de Directorul interimar 

DIP la data de 14.01.2013. Astfel, această 

disciplină se include în toate programe de studii atît 

la pregătirea iniţială, cît şi la cea 

continuă(perfecţionare) a tuturor serviciilor din 

cadrul sistemului penitenciar. 

Pe parcursul perioadei de 5 luni ale anului 2013 s-

au instruit 137 de persoane beneficiind de cursul 

,,Asigurarea drepturilor copiilor în locurile de 

detenţie”, s-au citit 34 ore.  

Instruirea personalului SP s-a efectuat conform 

graficului pregătirii iniţiale şi perfecţionării 

personalului penitenciar în Centrul instructiv al DIP 

pentru anul 2013 (anexă la Ordinul DIP nr 23 din 

28.01.2013). 

 

IRP\CNAJGS - Curricula  de instruire continuă 

a avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat copiilor implicaţi în sistemul de 

justiţie penală.  

Curricula de instruire continuă a avocaţilor care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor 

implicaţi în sistemul de justiţie penală„ a fost 

elaborată în 2013, de către 2 experţi naţionali. 

Curricula a fost aprobată la şedinţa CNAJGS din 25 

noiembrie 2013 prin adoptarea Hotărârii CNAJGS 

nr. 38 din 25.11.2013 cu privire la aprobarea 

Curriculumului de instruire continuă a avocaţilor 

care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

copiilor în conflict cu Legea. Elaborarea curriculei 

CNAJGS nr. 38 

din 25.11.2013 

(Cu privire la 

aprobarea 

Curriculumului 

de instruire 

continuă a 

avocaţilor care 

acorda asistenţă 

juridică 

garantată de stat 

copiilor 

implicaţi în 

sistemul de 

justiţie penală 

 

www.cnajgs.md, 

Rubrica: 

„Cadrul 

normativ”, 

„Hotărârile 

CNAJGS” 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-38-din-25-11-2013-cu-privire-la-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-implicati-in-sistemul-de-justitie-penala
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-38-din-25-11-2013-cu-privire-la-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-implicati-in-sistemul-de-justitie-penala
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-38-din-25-11-2013-cu-privire-la-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-implicati-in-sistemul-de-justitie-penala
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-38-din-25-11-2013-cu-privire-la-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-implicati-in-sistemul-de-justitie-penala
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-38-din-25-11-2013-cu-privire-la-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-implicati-in-sistemul-de-justitie-penala
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a fost posibilă în parteneriat cu Reprezentanţa 

UNICEF-Moldova în cadrul proiectului „O mai 

bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie a 

R.Moldova. Promovarea Dejudiciarizării cauzelor 

penale cu implicarea copiilor„ implementat de 

IRP.  

În 2013, IRP-ul în colaborare cu UNICEF a testat 

curricula nominalizată supra prin organizarea a 2 

sesiuni de instruire seminare cu participarea a 40 de 

avocaţi care acordă AJGS, acumulând fiecare câte 8 

h de instruire.    

În anul 2014, în baza curriculei aprobate, CNAJGS 

în colaborare cu INJ, a organizat 5 sesiuni de 

instruire la care au participat 100 de avocaţi care 

acordă AJGS. 

6.3.1.p.4 -  Ajustarea la 

standardele europene 

şi internaţionale a 

cadrului normativ ce 

reglementează modul 

de soluţionare a 

cauzelor penale în care 

sînt implicaţi copii 

 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Educaţiei 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare  

Guvernului 

Trimestrul I-

IV, 2014 
MAI a raportat: 

Direcția Generală Juridică a MAI a prezentat în 

adresa  Direcția Generală Urmărire Penală a IGP, 

propuneri care urmează a fi incluse în ordinea de zi 

a grupului de lucru, creat sub egida Ministerului 

Justiției, în scopul iniţierii procedurii de elaborare a 

proiectului de modificare  a cadrului normativ 

privind procedurile de soluţionare a cauzelor 

copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta 

răspunderii penale conform standardelor europene 

şi internaţionale  privind protecţia copiilor. 

 

Procuratura Generală: 

Prin Ordinul Procurorului General nr.33/28 din 3 

iulie 2014 a fost constituit un Grup de lucru pentru 

realizarea acțiunii, care includ reprezentanții 

instituțiilor responsabile. 

Ministerul Justiţiei, în calitate de gestionar a 

mijloacelor financiare alocate pentru realizarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă în sectorul justiţiei pentru anii 2011-

2016, a contractat experţi  în vederea efectuării unui 

studiu privind compatibilitatea cadrului juridic 

naţional Acquis-ul Comunitar. 

Grupul de lucru  a formulat întrebările relevante, cu 

comentarii succinte, în calitate de repere pentru 

efectuarea studiului. 

Realizată 

Partial 

 

- Dificultati: 
Deoarece nu a fost 

efectuată o 

evaluare a 

legislaţiei naţionale 

şi internaţionale nu 

a fost posibil de 

realizat proiectul 

de modificare a 

cadrului normativ. 

1. Studiul 

privind 

instrumentarea 

cauzelor cu 

copii, victime 

sau copii martori 

ai infracţiunilor 

(versiunea 

ENG); 

 

2. Studiu 

(UNICEF) 

“Evaluarea 

cadrului 

normativ și a 

practicilor 

privind 

implicarea 

copiilor în 

procesul penal în 

Republica 

Moldova”  

http://www.unic

ef.org/moldova/r

o/12007_19495.

html 

 

http://www.unicef.org/moldova/ro/12007_19495.html
http://www.unicef.org/moldova/ro/12007_19495.html
http://www.unicef.org/moldova/ro/12007_19495.html
http://www.unicef.org/moldova/ro/12007_19495.html
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UNICEF a elaborat în martie 2014 un Studiu cu 

privire la evaluarea cadrului normativ și a 

practicilor în domeniul justiției pentru copii în 

Republica Moldova. 

La 8 ianuarie 2015 din partea experţilor europeni a 

parvenit un studiu la legislaţia europeană şi 

naţională privind „Instrumentarea cauzelor cu copii, 

victime sau copii martori ai infracţiunilor.”  

Grupul de lucru format urmează să analizeze 

recomandările propuse de autorii studiilor 

menționate care vor fi luate în considerație la 

realizarea acțiunii respective. 

 

6.3.2.p.1 -  Elaborarea 

comentariilor  la 

legislația privind 

instrumentarea 

cauzelor cu copii 

victime sau copii 

martori ai 

infracţiunilor 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

Comentarii 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrul I-

IV, 2013 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul 

II al anului 2014 în scopul antrenării unor 

subdiviziuni în realizarea acestei măsuri. 

Prin Ordinul nr.215 din 22.05.2013 al Ministerului 

Justiţiei a fost  constituit Grupul de lucru inter-

instituţional în scopul realizării  Domeniului de 

intervenție  6.3.2, activitatea cărui a fost extinsă şi 

pentru realizarea acestei acţiuni. 

 

NORLAM a participat în cadrul unui Grup de 

Lucru creat de către Ministerul Justiției cu privire la 

amenajarea spațiilor pentru audierea minorilor în 

cauzele penale și modificarea prevederilor 

legislative relevante. 

 

Procuratura Generală, Secţia minori şi drepturile 

omului în calitate de subdiviziune coresponsabila, a 

elaborat proiectul Instrucţiunii privind desfăşurarea 

audierii în condiţii speciale a copilului 

victimă/martor al infracţiunii.  

Instrucţiunea respectivă va servi în calitate de 

instrument de aplicare, în procesul de audiere a 

copiilor, a normelor Codului de procedură penală în 

coraport cu standardele naţionale şi internaţionale 

existente în domeniu, în vederea asigurării 

tratamentului prietenos copiilor victime/martori ai 

infracţiunilor, astfel prevenind revictimizarea lor, 

pe măsura implicării în proces, din partea 

sistemului justiţiei penale. 

Realizată 

Parțial 

In anul 2013 au 

fost alocate 

mijloace 

financiare – 86,3 

mii lei 

Difcultati: 
Acțiunea nu poate 

fi realizată în 

termen, deoarece 

Legea nr. 163 din 

18.07.2014 a intrat 

în vigoare abia la 

22.08.2014, iar 

comentariile nu au 

fost posibil de 

întocmit în baza 

legii vechi.  (CSM) 

 

 Realizarea acțiunii 

6.3.2.p.1 depinde 

de realizarea 

acțiunilor 

6.3.1.p.4, 6.3.2. 

p.3, 6.3.4.p.1, 

care prevăd în 

calitate de 

indicatori  

ajustarea cadrului 

normativ cu privire 

la minorii antrenaţi 

în cadrul unui 

proces penal, astfel 

încît comentarea 

legislaţiei se 

consideră oportună 

-Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 215 

din 22 mai 2013 

prin care a fost 

creat Grupul de 

Lucru 

 

-Scrisoarea nr. 

15/13-o din 29 

martie 2013 

adresată 

Ministerului 

Justiției 

 

- Rezoluție cu 

privire la 

amenajarea 

spațiilor de 

audiere a 

copiilor și 

modificarea 

Art. 1101 CPP  

din 25 

septembrie 

2013 

 

-Planul de 

activitate al 

Procuraturii 
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Anul 2015 

În realizarea acţiunii date este implicat partenerul 

european, programul White & Case LLP care este 

specializat în studierea, identificarea şi promovarea 

celor mai bune practici cu privire la justiția juvenila 

care a prezentat un  proiect de comentariu la 

legislaţia europeană şi naţională privind 

instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii 

martori ai infracţiunilor. 

A fost elaborat un Ghid metodologic cu privire la 

instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii 

martori ai infracţiunilor, care a fost avizat de 

instituțiile responsabile. 

Ghidul metodologic a fost elaborat în scopul 

aplicării corecte și uniforme a normelor Codului de 

procedură penală, cu respectarea standardelor 

naţionale şi internaţionale din domeniul drepturilor 

copilului, în procesul audierii în condiţii speciale a 

copiilor victime/martori ai infracţiunilor, pentru 

prevenirea  revictimizării  lor. 

Actul normativ interinstituțional a fost transmis 

Ministerului Afacerilor Interne pentru 

coordonare/semnare. 

 

CSM a raportat: 

În anul 2013 la inițiativă judecătorilor, membrilor 

Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor și Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor a fost elaborat Manualul judecătorului 

pentru cauze penale, care a fost aprobat prin 

Hotărîrea CSM nr. 473/19 din 11 iunie 2013.  

Conform manualului, titlului 9 §1. Procedura în 

cauzele privind minorii și Titlul 11 §2. Audierea 

martorului în condiții speciale, sunt examinate 

problemele de drept ce ține de audierea martorului 

minor și examinarea cauzelor cu minori de către 

instanțele judecătorești.  

 

Conform noilor modificări a Codului Procedură 

Penală al Republicii Moldova,  și anume a art. 1101 

a fost reglementată modalitatea de audiere a 

martorului minor. Iar, întru funcționarea articolul 

după aprobarea 

proiectelor remise 

în acest sens de 

către Parlament.  

 

 

Generale 

pentru 

semestrul II al 

anului 2014 

-  Proiectul 

Instrucţiunii 

 

Hotărîrea 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

nr. 726/30 din 

08.10.2013 

Hotărîrea 

CSM nr. 

473/19 din 11 

iunie 2013 



 
 

18 

 

1101 al Codului de procedură penală, peste 30 de 

instanțe judecătorești au fost amenajate cu camere 

de audiere pentru copii.  

În luna octombrie 2014, Consiliul Superior al 

Magistraturii a contractat o echipă de experți 

internaționali - Carsten Mahnke, managerul de 

Proiecte în domeniul justiţiei, Delegaţia Uniunii 

Europene în Republica Moldova, Victoria Neaga şi 

managerul de Proiecte GIZ, Angela Zeilhofer, care 

vor asista CSM la elaborarea comentariilor la 

legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii 

victime sau copii martori ai infracțiunilor. 

De asemenea, întru realizarea acțiunii nominalizate, 

Consiliul Superior al Magistraturii monitorizează 

modul în care se respectă specializarea 

judecătorilor în cauzele copiilor în conflict cu 

legea. Deoarece, administrarea justiţiei pentru 

minori este o parte a justiţiei penale, care a obţinut 

un loc aparte ţinînd cont de schimbările din acest 

domeniu, de către CSM se impune și s-a impus 

pregătirea judecătorilor în acest domeniu. 

Judecătorii au obligaţia legală şi etică de a-şi 

continua studiile pentru a-şi exercita atribuţiile 

adecvat şi a-şi menţine calificarea la nivel înalt. 

Respectiv, prin Hotărîrile CSM nr. 23/1 din 14 

ianuarie 2014 și nr. 599/19 din 01 iulie 2014, 

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat lista 

judecătorilor care au fost delegați pentru instruire în 

cadrul INJ. 

Au fost instruiți peste 70 de judecători pe parcursul 

anului 2014, care au participat la diverse seminare 

precum: „Audierea legală. Mecanismul 

intersectorial de prevenire şi combatere a violenţei 

faţă de copii”; „Audierea copiilor victime-martori 

ai abuzului exploatării sexuale”; „Audierea legală. 

Mecanismul intersectorial de prevenire şi 

combatere a violenţei faţă de copii”; „Standardele şi 

procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi 

cunoştinţele specifice pentru lucrul cu minorii”. 

6.3.2. p.3 - Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea acordării 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Trimestrul I 

- IV, 2012 

Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii pentru 

completarea Legii nr. 198 cu privire la asistenţa 

juridică garantată de stat din 26 iulie 2007 care a 

Realizată* Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Legea pentru 

completarea 

Legii nr. 198 
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dreptului de asistenţă 

juridică garantată de 

stat copiilor victime ale 

infracţiunilor 

Garantată  

de Stat 

Guvernului fost aprobat în şedinţa Guvernului din 5 mai 2013. 

Proiectul acordă dreptul la asistenţă juridică 

garantată de stat şi copiilor victime ale 

infracţiunilor. 

În anul 2014 în cadrul proiectului „O calitate mai 

bună a asistenței juridice garantate de stat prestate 

copiilor”, implementat de către CNAJGS, în 

parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Republica 

Moldova, au fost elaborate standardele de calitate a 

activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat copiilor victime,  copiilor în 

conflict cu legea şi martori ai infracţiunilor. 

Standardele sunt destinate să ofere o ghidare 

minimă avocaților pentru a asigura o prestație 

calitativă și care va asigura drepturile și interesele 

copiilor. Datorită particularităților copiilor, se 

atrage o atenție atât a momentelor legale cât și 

momentelor de tactică care reies din psihologia 

copilului. 

cu privire la 

asistenţa 

juridică 

garantată de 

stat din 26 

iulie 2007 

adoptată la  12 

iulie 2013, 

MO Nr. 167-

172 din 2 

august 2013.  

 

 6.3.3.p.1 - Elaborarea 

recomandărilor 

privind managementul 

de caz în lucrul cu 

copiii supuşi 

probaţiunii 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Recomandări 

metodice 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul  

IV, 2012 -  

Trimestrul 

II, 2013 

A fost elaborată şi prezentată spre aprobare 

conducerii OCP ,,Recomandarea  privind 

managementul de caz în lucrul cu copii supuşi 

probaţiunii în situaţie de risc”. 

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 

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 

Realizată* 

 

Mijloace 

financiare alocate 

(planificate) -28,6 

mii lei;  

Cheltuieli efective 

- 28,6 mii lei. 

- Proiectul 

Recomandării 

1.   Ordinul OCP 

nr. 63 din 

22.05.2012 - 

Mecanismul cu 

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 
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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 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 a fost 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 a lucrat 

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 teritoriale, 

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) 

5.  Ordin OCP 

nr. 27 din 

17.12.2013, cu 

privire la 

aplicarea 

Recomandărilor 

privind 

managementul 

de caz în lucrul 

cu copiii în 

situație de risc 

supuşi 

probaţiunii. 
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ulterior a fost înaintată spre aprobare conducerii 

OCP. 

V. De către Institutul de științe penale și 

criminologie aplicativă s-a elaborat metodologia 

privind managementul de caz în lucrul cu copiii 

supuşi probaţiunii. Recomandarea privind 

managementul de caz în lucrul cu copiii supuși 

probațiunii a fost aprobată prin Ordin OCP nr. 27 

din 17.12.2013. 

 

 

 

6.3.3.p.2 - Elaborarea 

programelor de 

probaţiune pentru 

copii 

Ministerul Justiţiei Programe 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul  

III, 2013 -  

Trimestrul  

II, 2014 

OCP a raportat: 

Programul “Prevenirea violenței la minori”, a fost 

aprobat prin Dispoziția nr. 28 din 17.12.2013. 

I. În scopul elaborării programelor de probațiune 

pentru copii au fost identificate nevoi/necesităţile ai 

subiecţilor de probaţiune (minori), cum ar fi: 

a) lipsa unui loc de muncă; 

b) lipsa studiilor; 

c) lipsa unui loc de trai; 

d) lipsa abilităţilor de viaţă; 

e) comportamentul violent; 

f) probleme cu alcool şi/sau droguri. 

II. În baza necesităţilor identificate au fost propuse  

subiectele/propunerile privind elaborarea 

programelor pentru copii: 

a) Programul privind prevenirea şi recuperarea 

delicvenţei juvenile: „NU DELICVENŢEI!”. 

b) Programul de orientare şi consiliere vocaţională 

pentru minori „Calea spre succes”. 

La 10 iulie 2014, a fost desfășurat Concursul prin 

cererea ofertelor de servicii nr.4259-op/14 privind 

elaborarea unui Program de probațiune pentru 

copii. 

Prin Ordinul OCP nr. 188 din 30.12.2014,  a fost 

elaborat și aprobat  Programul vocațional pentru 

minori ,,Calea spre succes”. 

Programul vocaţional pentru minorii subiecţi ai 

probaţiunii are un caracter formativ şi de dezvoltare 

personală cu scopul orientării vocaţionale în 

vederea integrării profesionale a tinerilor. 

Realizată*  

 

Mijloacele 

financiare alocate 

2013 -  

(planificate)-60,5 

mii lei; Cheltuieli 

reale (efective)-

39,5 mii lei. 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

- 2014 

(planificate) -75,0 

mii lei (OCP) 

Cheltuieli reale 

(efective): 74,9 

mii lei 

- 

 

 

Dispoziția  nr. 

28 din 

17.12.2013 

privind 

aprobarea 

programului 

“Prevenirea 

violenței la 

minori” 

 
http://tender.gov

.md/ro/system/fi

les/bap/2014/bap

_51.pdf 

 
Ordinul OCP nr. 

188 din 

30.12.2014 
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Derularea programului se realizează cu sprijinul 

consilierilor de probaţiune din Birourile de 

probaţiune în evidenţa cărora se află minori ce 

necesită orientare profesională. 

6.3.3.p.5 - Elaborarea 

metodologiei de  

evaluare a 

performanţei 

consilierilor de 

probaţiune juvenilă 

 

Institutul Național al 

Justiției, 

Ministerul Justiției 

1.Metodologie 

elaborată şi  

aprobată 

2. Numărul  de 

consilieri de 

probaţiune 

evaluaţi 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

Metodologia de  evaluare a performanţei 

consilierilor de probaţiune juvenilă a fost elaborată 

și aprobată.  

În urma aprobării Metodologiei de evaluare a 

performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă, a 

fost desfăşurată procedura de evaluare a 

performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă cu 

suportul Metodologiei. În anul 2014 au fost evaluaţi 

42 consilieri de probaţiune, cu calificativul “bine”. 

Realizată*  - - - Metodologia 

de  evaluare a 

performanţei 

consilierilor de 

probaţiune 

juvenilă 

aprobată prin 

ordinul şefului 

Oficiului central 

de probaţiune cu 

nr.164 din 16 

decembrie 2013 

(Actele 

probatoare se 

afla la 

Secretariatul 

SRSJ) 

6.3.3.p.6 - Evaluarea 

necesarului de resurse 

financiare, materiale şi 

umane pentru 

funcționarea sistemului 

de probaţiune 

Ministerul Justiţiei Evaluare 

efectuată   

şi necesităţi 

stabilite 

Trimestrul I-

IV, 2013 

 

Au fost identificate necesităţile de personal privind 

activităţile întreprinse pentru asigurarea participării 

pedagogului sau psihologului la audierea minorului. 

A fost necesară instituirea funcției de specialist-

psiholog în fiecare birou de probaţiune. În acest 

sens a fost elaborat un proiect de Hotărîre de 

Guvern privind modificarea efectivului limită al 

Oficiului central de probaţiune, cu introducerea a 

42 unităţi de personal suplimentar la cele 243 

existente, care a fost transmis spre coordonare 

Ministerului Justiţiei, pentru ca ulterior să fie 

expediat Guvernului spre examinare şi aprobare. 

La evaluarea și stabilirea necesarului de resurse 

financiare și materiale s-a identificat necesarul de 

tehnică pentru organizarea instruirilor, necesarul de 

resurse financiare pentru amenajarea spațiilor 

destinate audierii copiilor, instruirii consilierilor de 

probațiune, la fel și pentru elaborarea sistemului de 

evidență electronică. 

Afost efectuata o analiza functionala a OCP, 

rezultatele carora au fost prezentate in cadrul unui 

Realizată * 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate)– 42,8 

mii lei; 

Cheltuieli reale 

(efective) – 0,0. 

 - Proiectul 

Hotărîrii de 

Guvern privind 

modificarea 

efectivului 

limită al 

Oficiului central 

de probaţiune, 

cu introducerea 

a 42 unităţi de 

personal; 

- Raport 

preliminar 

referitor la 

analiza 

funcțională a 

Oficiului central 

de Probațiune; 

- Nota 

Informativă 

la proiectul 
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atelier de lucru. 

Studiul privind evaluarea și stabilirea necesarului 

de resurse financiare, materiale și umane a fost 

efectuat de către experți din cadrul ICON, IRZ și 

IRP, în anul 2013. 

Hotărîrii de 

Guvern cu 

privire la 

modificarea şi 

completarea   

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

827 din 10 

septembrie 

2010; 

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 

plîngerilor de către 

aceştia 

 

 

 

 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

1. Evaluare 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

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 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 

Realizată* 

 

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 

2.Proiectul pe 

pagina web a 

Ministerului 

Justiţiei 

Link-ul 

proiectului 

supus 

dezbaterilor 

publice(numărul 

de ordine 68): 

http://justice.gov

.md/pageview.p

hp?l=ro&idc=19

2 

 

Proiectul 

adoptat de 

Parlament(nr. 

proiectului 66, 

numărul 

proiectului 

adoptat nr. 146, 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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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.  

A fost elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea Codului de Executare, 

care a fost consultat cu autorităţile interesate, si 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei. 

Concomitent, la şedinţele Parlamentului R. 

Moldova 23.05.2013 şi 14.06.2013 a fost aprobat în 

două lecturi Proiectul legii cu privire la modificarea 

și completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr.443-XV din 24.12.2004 (art.243, 246, 

247) 

Proiectul a fost supus consultărilor publice, pentru 

definitivare. 

Prin scrisoarea nr. 03/3109 din 08. 04.2013,  a fost 

remis spre avizare proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

(Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de 

executare, Codul contravenţional), în care sînt 

vizate şi aspectele ce ţin de sancţiunile disciplinare 

aplicate copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de 

stimulare a acestor copii şi depunerea plîngerilor de 

către aceştia.  

Prin scrisoarea nr. 03/8889 din 23.09. 2013 

Guvernului i-a fost remis proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. La 

data de 16 octombrie 2013 Guvernul a adoptat 

proiectul de lege în cauză. 

În partea ce ţine de sancţiunile disciplinare aplicate 

copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de stimulare a 

acestor copii şi depunerea plîngerilor de către 

aceştia a fost modificat Codul de executare  art. 246 

privind sancţiunile aplicate minorilor şi a fost 

introdus un nou articol 210/1 privind examinarea 

plîngerilor minorilor.  Totodată, a fost efectuat un 

studiu în acest sens care a fost prezentat public la la 

data de 22 ianuarie 2013. 

poate fi 

vizualizat pe 

pagina web – 

parlament.md) 

Link-ul:  

http://parlament.

md/ProcesulLegi

slativ/Proiectede

actelegislative/ta

bid/61/Legislativ

Id/1614/Default.

aspx 

Proiectul poate 

fi descărcat la 

următorul link: 

http://www.justi

ce.gov.md/pagev

iew.php?l=ro&i

dc=230  

 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1614/Default.aspx
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
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6.3.4.p.2 - Monitoriza -

rea măsurii de arest 

preventiv aplicată în 

privinţa minorilor şi, 

după caz,  elaborarea 

proiectului de 

modificare a legislației 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. După caz, 

proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

Conform atribuțiilor instituționale, pe parcursul 

perioadei  anul 2013 - semestrul I, 2014  CpDOM a 

realizat 21 vizite în izolatoarele de urmărire penală, 

fiind verificate condițiile de detenție, informațiile 

din dosarele personale ale minorilor care se aflau la 

moment în arest preventiv. Au fost colectate date 

referitor la termenul arestului preventiv aplicat 

minorilor, cu scopul realizării unei analize mai 

ample la acest subiect.  

În vederea generalizării situației la acest capitol, 

instituțiilor responsabile pentru realizarea acțiunii li 

s-a solicita desemnarea a cîte un reprezentant 

responsabil pentru coordonarea activităților în 

cadrul realizării acțiunii respective. Totodată, 

fiecărei instituții i s-a solicitat prezentarea analizei 

cadrului normativ instituțional privind aplicarea 

măsurii arestului preventiv asupra minorilor. 

Ministerul Justiției urmează să  prezinte informații 

dezagregate referitor la durata arestului preventiv 

aplicat minorilor. 

De menționat  că Ministerul Justiției a realizat către 

finele anului 2011 un studiu privind ”Durata aflării 

copiilor în arest preventiv și instituirea unui 

mecanism eficient de monitorizare a duratei 

detenției preventive”, unde au fost analizate atît 

cadrul normativ național în domeniu cît și 

monitorizarea duratei arestului preventiv aplicat 

minorilor.  

 

Totodată, CpDOM  și Centrul de reabilitare a 

victimelor torturii ”Memoria”, au lansat în aprilie 

2013 un studiu care a avut în calitate de subiecți 

inclusiv minorii aflați în arest preventiv. Studiul a 

avut drept obiectiv cercetarea fenomenului torturii 

și relelor tratamente față de copiii minori în 

contextul justiției juvenile. 

Rezultatele acestor două studii au fost luate în 

considerare la definitivarea raportului de 

monitorizare.   

Realizată* 

 

În limita bugetului 

anual aprobat 

- Raport privind 

monitorizarea 

măsurii de arest 

preventiv 

aplicată în 

privința 

minorilor 

6.3.4.p.3 -  Elaborarea 

metodologiei de 

planificare individuală 

Ministerul Justiţiei 

 

Metodologie 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I-

IV, 2013 

 

Pe parcursul trimestrului IV 2012 şi Trimestrul I 

2013, DIP a elaborat metodologia de lucru 

individualizată în lucrul cu minorii, şi anume 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

apr obat 

- Ordinul DIP nr. 

116 din 

08.05.2013 
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a executării pedepsei 

de către copiii aflați în 

detenţie 

metoda managementului de caz. Aceasta a fost 

prezentată şi consultată  în cadrul şedinţei grupului 

de lucru pe Pilonul VI al SRSJ. 

La data de 1 februarie 2013, personalul 

penitenciarului Nr. 10-Goian a participat la un 

seminar de instruire organizat de către 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Misiunea 

NORLAM, în cadrul căruia Angajaţii 

penitenciarului Goian au avut posibilitatea de a se 

familiariza cu metoda managementului de caz. 

Astfel, în cadrul instruirii personalul penitenciarului 

Goian, au stabilit un program săptămânal general şi 

un model de program individual pentru un minor 

condamnat în baza studiului de caz şi au avut 

posibilitatea de a lucra în echipe interdisciplinare şi 

de tratament individualizat a deţinuţilor. 

Prin Ordinul DIP nr. 116 din 08.05.2013 a fost 

aprobată pilotarea Programului de îmbunătăţire a 

procesului de resocializare a copiilor din detenţie, 

după ce urmează a fi implementată în întreg 

sistemul penitenciar. 

Prin Ordinul directorului Departamentului 

instituțiilor penitenciare, nr.116 din 08 mai 2013, a 

fost elaborată şi aprobată Metodologia de lucru 

individualizată în lucrul cu minorii.  

Metodologia este implementată în Penitenciarul 

nr.10-Goian. Ca rezultat al utilizării metodei, copiii 

condamnaţi beneficiază de asistenţă individualizată 

adaptată nevoilor lor, îşi cunosc conţinutul planului 

individualizat de asistenţă şi pot participa activ la 

procesul de resocializare. 

Pentru fiecare minor s-a elaborat setul de 

documente necesare conform noii Metodologii: 

Mapa personalizată privind managementul de caz, 

în care sunt incluse documentele indicate. 

 

Agende 

6.3.4.p.4 - Optimizarea 

personalului educativ, 

inclusiv a celui de 

psihologi, din 

instituţiile penitenciare 

în a căror custodie se 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate. 

2. Numărul de 

personal 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul I 

2013 

Optimizarea personalului s-a efectuat pe parcursul 

anului 2012, rezultînd din necesităţile practice. 

Schimbări pe parcursul anului 2013 nu s-au operat, 

cu toate că conform Hotărârii Guvernului nr. HG 

nr.735 din 03.10.2012 cu privire la optimizarea 

structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi 

Realizată * 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Ordinul DIP nr. 

273 din 

09.11.2012 „Cu 

privire la 

modificarea 

anexei ordinului 
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află copii 

 

optimizat. autorităţilor administrative din subordine, 

personalul sistemului penitenciar a fost redus cu 

peste 500 de unităţi. 

Astfel, în instituţiile penitenciare în a căror custodie 

pot să se afle copii, au următoare pondere a 

personalului educativ: 

Penitenciarul nr.5-Cahul 

Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciul 

activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

sunt prevăzute: 

 Şeful serviciului - 1 unitate; 

- şef de sector - 3 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

-specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

Penitenciarul nr. 11-Bălţi 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- şef de sector - 5 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

-specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total — 9 unităţi. 

Penitenciarul nr.l2 – Bender 

 - şeful serviciului – 1 unitate; 

- şef de sector - 2 unităţi; 

-specialist, psiholog - 1 unitate; 

Total - 4 unităţi. 

Penitenciarul nr.l3-Chişinău 

1) serviciul activitate educativă cu deţinuţii, care 

include: 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist pentru lucru cu minorii - 1 unitate; 

- şef de club, bibliotecă(funcţionar) – 1 unitate. 

Total – 7 unităţi; 

2) serviciul activitate psihologică şi asistenţă 

socială, care include: 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 3 unitate; 

- specialist, asistent social - 2 unităţi. 

Total - 6 unităţi. 

Penitenciarul nr.17-Rezina 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

DIP nr. 145 din 

29 iunie 2012”. 

Ordinele MJ din 

10.01.2012 cu 

nr. 14, 18, 20, 

22. 

Ordinul MJ nr. 

303 din 

25.06.2012 

Ordinul MJ nr. 

249 din 

24.07.2006 

Extras din 

ordinele 

menţionate cu 

privire la 

serviciile 

activitate 

educativă, 

psihologică şi 

asistenţă socială 

 

Studiul  

Serviciile pentru 

copiii în contact 

cu sistemul de 

justiţie şi 

stabilirea 

costului anual al 

acestora 

Propunerea de 

proiect “Crearea 

unui penitenciar 

model pentru 

minori conform 

standardelor 

europene” 

http://norlam.md

/tabview.php?l=r

o&idc=274 
 

 

http://norlam.md/tabview.php?l=ro&idc=274
http://norlam.md/tabview.php?l=ro&idc=274
http://norlam.md/tabview.php?l=ro&idc=274
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- şef de sector - 6 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

-specialist, asistent social - 2 unităţi. 

Total - 11 unităţi. 

Penitenciarul nr.2-Lipcani 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

-şef de bibliotecă(funcţionar) – 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

Penitenciarul nr.10-Goian 

Serviciul detenţie: 

a) secţia regim iniţial: 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

b) secţia regim comun: 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate.' 

c) secţia regim de resocializare: 

- şeful serviciului – 1 unitate; 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 10 unităţi. 

Proiectul pilot - Penitenciarului Nr. 10 Goian 

elaborat de către NORLAM și DIP poate fi utilizat 

în calitate de model de optimizare a personalului 

pentru alte penitenciare.  

 

6.3.4.p.5 - Elaborarea 

unor programe de 

pregătire a copiilor 

pentru eliberarea din 

detenţie 

Ministerul Justiţiei Programe 

elaborate 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul 

IV 2013 

Programul de pregătire pentru eliberare pentru copii 

deţinuţi aprobat prin Ordinul DIP nr.183 din 30 

septembrie 2009, 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 a fost realizat de către specialişti psihologi şi 

asistenţi sociale care au abilităţi şi cunoştinţe 

necesare pentru realizarea activităţilor 

Realizată
* 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

NORLAM 

suplimentează 

salariul 

coordonatorului 

pentru eliberare și 

acoperă 

cheltuielile de 

- -Ordinul DIP 

nr.183 din 

30.09.2009 

-Acordul dintre 

OCP, DIP și 

NORLAM 

pentru crearea 

funcției de 

coordonator 

pentru eliberare 
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nominalizate. Serviciul de probaţiune are un număr 

foarte mic de specialişti psihologi şi asistenţi sociali 

şi nu dispune de careva programe. 

Scopul Programului cu privire la pregătirea către 

eliberare a condamnaţilor minori, este pregătirea 

psihologică şi morală a condamnatului a de a trăi în 

condiţii noi, ce va favoriza încadrarea lui în sfera 

socială, demonstrînd comportament pro-social. 

Activităţile programului condiţionează reeducarea 

minorilor, programul cuprinde zece activităţi de 

grup. Persoanele care desfăşoară programul cunosc 

şi transmit informaţia necesară de a fi prezentată în 

dependenţă de obiectivele urmărite şi conţinutul 

lecţiei. 

Obiectivele generale ale programului sunt: 

 Familiarizarea cu drepturile şi 

obligaţiunile minorului în aspectul relaţiilor cu 

familia; 

 Identificarea particularităţilor relaţiilor 

interpersonale din cadrul familiei, ca structură 

economică; 

 Conştientizarea valorii familiei; 

 Familiarizarea cu aspectul juridic al 

relaţiilor personale; 

 Perceperea de sine ca subiect – aspectul 

economic, în relaţiile cu alţi oameni; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală; 

 Familiarizarea cu aspectul juridic în 

relaţiile de muncă; 

 Ridicarea nivelului de autoapreciere. 

Activităţile se desfăşoară în grupuri de la 8 pînă la 

10 persoane cu durata orelor de 60-90 minute, o 

dată în săptămînă. 

În mai 2013 a fost introdusă o nouă funcție de 

coordonator pentru eliberare în Penitenciarul Goian 

(ca urmare a cooperării dintre OCP, DIP și 

NORLAM). Fișa de post se bazează pe modelul 

norvegian. 

NORLAM a fost invitat să ia parte la ședințele 

Grupului de Lucru (DIP și OCP) care va elabora un 

program de pregătire a deținuților eliberați din 

transport   -fișa de post 

- Dispoziţia DIP  

nr.38 „d” din 22 

mai 2013 

Ordinul  DIP 

nr.201 din 

11.07.2014 

despre 

implementarea 

programului cu 

privire la 

pregătirea pentru 

eliberare a 

copiilor din 

detenție  
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detenție.  

A fost emisă dispoziţia directorului 

Departamentului instituţiilor penitenciare  nr.38 „d” 

din 22 mai 2013 despre elaborarea Programului de 

pregătire pentru eliberare a copiilor din detenţie. 

În acest sens,  a fost instituit grupul de lucru, format 

din reprezentanţi ai Departamentului instutuţiilor 

penitenciare,  asistenţi sociali şi psihologi din 

penitenciarele unde se deţin minori şi reprezentanţi 

ai birourilor de probaţiune.  

Prin Ord. DIP nr.201 din 11.07.2014 a fost aprobat 

Programul cu privire la pregătirea către eliberare a 

condamnaților minori. 

Scopul Programului este de a forma abilitățile de 

comportament a minorilor în condiții noi, după 

eliberare, precum și favorizarea încadrării lor în 

sfera socială. 

 

6.3.5.p.1 -   Analiza 

cadrului normativ 

referitor la colectarea 

şi prelucrarea datelor 

privind copiii care 

intră în contact cu 

sistemul justiţiei şi, 

după caz, elaborarea 

unui proiect de 

modificare a acestuia 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului  

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul I-

IV, 2013 

În vederea realizării acțiunii, prin Dispoziția 

directorului CpDOM nr. 01-73d  din 28.11.2013 a 

fost creat un Grup de lucru. 

Au avut loc două ședințe ale grupului de lucru: la 

data de 29 noiembrie  și  17 decembrie 2013. 

În cadrul primei ședințe s-a decis asupra necesității  

invitării și altor instituții care în temeiul atribuțiilor 

funcționale colectează și prelucrează date privind 

copiii care intră în contact cu sistemul justiției, și 

anume: Departamentul Instituțiilor Penitenciare, 

Departamentul de Administrare Judecătorească  și 

Oficiul Central de Probațiune. 

Grupul de lucru a realizat analiza cadrului normativ 

departamental și a elaborat un set de indicatori care 

vor permite colectarea datelor astfel încît să fie 

acoperite necesitățile de raportare la nivel național 

cît și internațional. 

 

 

Realizată 
* În limita bugetului 

anual aprobat 

- -Demersul 

CpDOM către 

instituțiile 

coexecutori; 

 

-Dispoziția 

directorului 

CpDOM, nr. 01-

73d din data de 

28.11.2013, cu 

privire la crearea 

grupului de 

lucru. 

 

-Opiniile 

instituțiilor 

coexecutoare 

asupra 

proiectului 

Rezoluției  

grupului inter-

instituțional cu 

privire la analiza 

analiza cadrului 
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normativ 

referitor la 

colectarea și 

prelucrarea 

datelor privind 

copiii care intră 

în contact cu 

sistemul justiției. 

 

-Rezoluția 

grupului inter-

instituțional cu 

privire la analiza 

analiza cadrului 

normativ 

referitor la 

colectarea și 

prelucrarea 

datelor privind 

copiii care intră 

în contact cu 

sistemul justiției. 

și anexa 

respectivă 

 

 

 

 

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  

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Ministerul Justiţiei 

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) 



 
 

32 

 

Studiu prezentat. 

 

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   

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III  – 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 

 
6.4.1.p.3 - Elaborarea 

programului de 

instruire a 

judecătorilor, 

procurorilor şi 

ofiţerilor de urmărire 

penală privind 

aplicarea măsurilor 

preventive și a altor 

măsuri procesuale de 

constrîngere 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Program de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul I-

IV, 2013 

Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 

20.08.2012. Planul prevede 8 seminare cu genericul 

„Aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere și 

a măsurilor preventive”, pentru instruirea a 200 

persoane (53 judecători, 138 procurori și 9 ofițeri 

de urmărire penală). 

Planul de formare continuă pentru anul 2014 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din 

01.11.2013. Planul prevede organizarea a 3 

seminare cu genericul „Aplicarea măsurilor 

preventive și a altor măsuri procesuale de 

constrîngere” pentru instruirea a 90 persoane (40 

judecători și 50 procurori). 

 

Realizată *   Planul de 

formare 

continuă este 

plasat pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.

md/node/18 
 

6.4.1.p.4 - Organizarea 

cursurilor de instruire 

a judecătorilor, 

procurorilor şi 

ofiţerilor de urmărire 

penală privind 

aplicarea măsurilor 

preventive și a altor 

măsuri procesuale de 

constrîngere 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

1. Numărul  de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul 

III, 2013 

Trimestrul 

IV, 2014 

1. În anul 2013, au fost desfășurate 7 seminare, la 

care au fost instruite 153 persoane. Respectiv: 

- la 22 februarie, 11, 26 martie, în parteneriat cu 

Programul ROLISP, USAID, precum și la 3 aprilie, 

din bugetul de stat, INJ a desfășurat 4 seminare cu 

genericul „Aplicarea măsurilor procesuale de 

constrîngere şi a măsurilor preventive. Extinderea 

aplicării măsurilor alternative la detenţie pentru 

minori”, fiind instruite 90 persoane (48 judecători și 

42 procurori). 

- în perioadele 16-17, 6-7, 20-21 iunie, INJ în 

Realizată * 

 

INJ,  cu suportul 

Programul 

ROLISP, USAID, 

Fundația SOROS-

MOLDOVA 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 36.7 

mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

- Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

 

http://inj.md/nod

e/18 

 

 Listele de 

participare se 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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parteneriat cu Fundaţia SOROS-MOLDOVA, a 

desfăşurat 3 seminare cu genericul „Asigurarea 

respectării drepturilor omului în procesul de 

aplicare a arestului”, fiind instruite 63 persoane (38 

judecători de instrucție şi 25 procurori). 

2. În total au fost desfășurate 7 seminare, la care au 

fost instruite 153 persoane. 

Totodată, menționăm că Planul calendaristic de 

formare continuă pentru semestrul II al anului 2013 

include organizarea la 10 octombrie și 8 

noiembrie, a 2 seminare cu genericul „Aplicarea 

măsurilor procesuale de constrângere şi a 

măsurilor preventive. Reţinerea persoanei şi 

practica CEDO în examinarea cauzelor privind 

încălcările comise de către organele de urmărire 

penală în cadrul efectuării reţinerii. Extinderea 

aplicării măsurilor alternative la detenţie pentru 

minori”, la care vor fi instruite 60 persoane (30 

judecători de instrucție și 60 procurori). 

 

În anul 2013, au fost desfășurate 11 seminare, la 

care au fost instruite 228 persoane. Respectiv: 

   - la 22 februarie, 11, 26 martie, în parteneriat cu 

Programul ROLISP, USAID, precum și la 3 aprilie, 

din bugetul de stat, au fost organizate 4 seminare cu 

genericul „Aplicarea măsurilor procesuale de 

constrîngere şi a măsurilor preventive. Extinderea 

aplicării măsurilor alternative la detenţie pentru 

minori”, fiind instruite 90 persoane (48 judecători și 

42 procurori); 

   - în perioadele 16-17 mai, 6-7, 20-21 iunie, INJ în 

parteneriat cu Fundaţia SOROS-MOLDOVA, a 

desfăşurat 3 seminare cu genericul „Asigurarea 

respectării drepturilor omului în procesul de 

aplicare a arestului”, fiind instruite 63 persoane (38 

judecători de instrucție şi 25 procurori); 

   - la 11-12 septembrie, 5-6 decembrie, în 

parteneriat cu Fundația SOROS Moldova, au fost 

organizate 2 seminare cu genericul „Asigurarea 

respectării standardelor europene în procesul de 

aplicare a arestului – tehnici de argumentare”, fiind 

instruite 34 persoane (11 judecători, 10 procurori și 

efective: 36.7 mii 

lei  

 

păstrează la INJ. 
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13 avocați); 

   - la 10 octombrie și 8 noiembrie, au fost 

desfășurate 2 seminare cu genericul „Aplicarea 

măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor 

preventive. Reţinerea persoanei şi practica CEDO 

în examinarea cauzelor privind încălcările comise 

de către organele de urmărire penală în cadrul 

efectuării reţinerii. Extinderea aplicării măsurilor 

alternative la detenţie pentru minori”, fiind instruite 

41 persoane (21 judecători de instrucție și 20 

procurori). 

În total au fost desfășurate 11 seminare, la care au 

fost instruite 228 persoane. 

 

Anul 2014: 

1. În anul 2014,  INJ a desfăşurat 7 seminare,  la 

care au fost instruite 138 persoane, respectiv: 

  -  la 27-28 februarie, 3-4 aprilie, 22-23 mai, 12-13 

iunie, 25-26 septembrie, 23-24 octombrie, 20-21 

noiembrie au fost organizate de către INJ în 

parteneriat cu SOROS 7 seminare cu genericul : 

„Asigurarea respectării standardelor europene în 

procesul de aplicare a arestului - tehnici de 

argumentare”, fiind instruite 138 persoane  ( 54 

judecători, 48  procurori, 35 avocaţi şi alte categorii 

– 1 persoană).  

   2. În total, au fost desfăşurate 7 seminare, fiind 

instruite 138  persoane. 

 

6.4.1.p.5 - Monitoriza-

rea aplicării 

prevederilor legale 

privind măsurile 

preventive și alte 

măsuri procesuale de 

constrîngere 

 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

diseminat 

Trimestrul I-

IV,  2014 
CSM a raportat:  

Anul 2013 

Consiliul Superior al Magistraturii ca organ de 

autoadministrare judecătorească, continuu 

monitorizează aplicarea măsurilor preventive și a 

altor masuri procesuale de constrîngere de către 

instanțele judecătorești. Drept urmare a reformelor 

din sectorul justiției, în anul 2013, în cadrul CSM a 

fost creat Serviciul analiza statisticii judiciare, în 

competența căreia intră  ţinerea evidenţei şi analiza 

statisticii judiciare inclusiv și analiza datelor 

statistice privind măsurile preventive și alte măsuri 

procesuale de constrângere aplicate de către 

Realizată * 

 

- - Demers OCP nr. 

07/177 din  

28.02.2014; 

 

Răspuns MJ nr. 

07/6843 din 

08.07.2014 
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instanțele judecătorești. 

In anul 2013 în instanțele de judecată au fost 

înaintate și examinate 2584 demersuri privind 

aplicarea arestării preventive și 156 demersuri cu 

privire la domiciliu. 

Au fost admise 2037 (78,8%) demersuri privind 

arestarea preventivă, iar 541 (11,2%) demersuri au 

fost respinse, iar în  6 cazuri, procedura a fost 

încetată.  

Din 156 demersuri privind aplicarea arestării la 

domiciliu, nu a fost respins nici unul. Pe parcursul 

anului 2013 au fost înaintate și examinate 2189 

demersuri privind prelungirea duratei arestării, 

dintre care - 1819 demersuri (83,1%) au fost 

admise, 345 sau 15,7% au fost respinse, iar în 25 de 

cazuri -   procedura a fost încetată. 

Cu privire la prelungirea duratei arestului la 

domiciliu, au fost înaintate și examinate 230 

demersuri, dintre care 160 (69,5%) au fost admise 

și 70 (30,4%) au fost respinse. 

Comparativ cu anul 2012, în 2013 numărul 

demersurilor privind aplicarea arestării preventive 

s-a micșorat cu 758 de demersuri (în anul 2012 au 

fost înaintate și examinate 3342 de demersuri de 

acest fel). 

Anul 2014 

Totodată, conform informației statistice parvenite la 

CSM din cadrul instanțelor judecătorești, în prima 

jumătate a anului 2014 au fost examinate 1460 

demersuri privind aplicarea arestării preventive și 

89 demersuri cu privire la arestarea la domiciliu. 

Au fost admise 1211 demersuri privind arestarea 

preventivă și 79 demersuri privind arestul la 

domiciliu, iar 256 demersuri au fost respinse, iar în 

3 cazuri procedura a fost încetată. 

Din 89 de demersuri privind aplicarea arestării la 

domiciliu,10 au fost respinse. 

Pe parcursul I semestru 2014 au fost înaintate și 

examinate 1592 de demersuri privind prelungirea 

duratei arestării, dintre care 1312 demersuri au fost 

admise, 255 au fost respinse, iar în 25 de cazuri 

procedura a fost încetată.  
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De asemenea, ”măsuri de siguranță cu caracter 

medical” aplicate de către instanțele de judecată 

pentru 12 luni ale anului 2014 a constituit cifra de 

56. 

MAI a raportat: 

În scopul executării sarcinii vizate, DGUP a trasat 

conducătorilor organelor de urmărire penală 

următoarele sarcini: 

- să verifice în permanenţă activitatea subalternilor 

la etapa aplicării măsurilor procesuale de 

constrângere, întru excluderea cazurilor de reţinere 

ilegală sau de înaintare neîntemeiată a propunerilor 

de alegere a măsurilor preventive în privinţa 

persoanelor bănuite; 

- să intervină ori de cîte ori este necesar, în 

conformitate cu legislaţia procesual penală, în 

vederea repunerii în drepturi a persoanelor în 

privinţa cărora s-au aplicat neîntemeiat măsuri 

procesuale de constrângere, informând despre 

aceasta conducerea DGUP; 

- să declanşeze anchete de serviciu pe toate cazurile 

de încălcare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale a bănuitului sau învinuitului la 

aplicarea măsurilor procesuale de constrângere, 

aducând la cunoştinţa DGUP despre rezultatele 

acestora. 

În acest sens, la 27 februarie 2014 a fost elaborată 

Dispoziţia nr. 34/11-1093 privind asigurarea 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale persoanelor reţinute în procesul penal, prin care 

ofiţerilor de urmărire penală li s-au trasat sarcinile 

necesare, activitatea acestora fiind obiectul 

controlului permanent în scopul excluderii cazurilor 

de încălcare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale părţilor în proces. 

DGUP în permanenţă contribuie la instruirea 

continuă a ofiţerilor de urmărire penală în spiritual 

respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale, 

prin impunerea unui control strict asupra activităţii 

acestora în scopul excluderii cazurilor de încălcare 

a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale părţilor  

în process, iar în cadrul orelor de pregătire 
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profesională, au fost şi sănt studiate tematicile ce 

ţin de condamnarea RM la CEDO, pentru 

neadmiterea pe viitor a unor astfel de practice 

vicioase. 

În baza acordului de colaborare dintre MAI, IGP şi 

Fundaţia Soros-Moldova din 25.04.2014, DGUP 

acordă asistenţă experţilor Fundaţiei în efectuarea 

ceretării ştiinţifice cu privire la respectarea 

drepturilor procesuale  ale persoanelor reţinute. De 

asemenea, participă la elaborarea  ,,Ghidului de 

bune practice pentru procurori şi ofiţerii de 

urmărire penală privind aplicarea măsurilor 

procesual-penale de constrîngere”, unui mechanism 

de evaluare a performanţelor ofiţerilor de urmărire 

penală şi altor personae implicate la aplicarea 

măsurilor procesual-penale de constrîngere, precum 

şi unei metodologii de instruire interactivă privind 

aplicarea principiului bănuielii rezonabile la etapa 

reţinerii şi arestării preventive pentru ofiţerii de 

urmărire penală şi alte personae implicate în 

aplicarea măsurilor procesual penale de 

constrîngere. 

 

Oficiul central de probaţiune a raportat: 

La 28.02.2014 nr. 07/177 Oficiul central de 

probaţiune (OCP) a adresat Ministerului Justiţiei un 

demers în care a solicitat excluderea OCP ca 

subdiviziune responsabilă pentru implementarea 

acţiunii respective, deoarece nu ţine de competenţa 

sa. Astfel, ca urmare a solicitării și în baza 

răspunsului nr. 07/6843 din 08.07.2014 parvenit din 

partea Ministerului Justiției, Oficiul central de 

probațiune a fost exclus ca instituție responsabilă de 

realizarea acțiunii date. 

 

6.4.2.p.1 -  Analiza 

detaliată a necesităţilor 

financiare ale 

instituţiilor 

penitenciare în vederea 

sporirii graduale a 

resurselor financiare 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor 

 

Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

 

Trimestrul I-

IV, 2013 

Anual, în privinţa elaborării proiectului bugetului 

pentru anul următor sînt solicitate din 

subdiviziunile sistemului penitenciar propuneri, 

conform necesităţilor financiare ale acestora.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.847 din 

24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar sunt definite expres şi exhaustiv principiile 

Realizată 

Parțial 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

Dificultati: 

Acțiunea este una 

complexa, iar 

aprobarea 

regulamentului 

este doar o etapă 

din cadrul 

http://www.minf

in.md/middlecos

t/CCTM2015  

 

http://www.minf

in.md/files/files/

Acte%20Legisla

http://www.minfin.md/middlecost/CCTM2015
http://www.minfin.md/middlecost/CCTM2015
http://www.minfin.md/middlecost/CCTM2015
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
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alocate acestor 

instituții 

 

de bază privind elaborarea bugetului, inclusiv 

necesitatea estimării necesităţilor financiare. 

Totodată, anual, la elaborarea proiectului bugetului 

pentru anul următor şi estimărilor pentru următorii 

doi ani, Ministerul Finanţelor elaborează Norme 

metodologice privind particularităţile elaborării 

bugetului, concomitent cu care, direcţia de ramură 

din cadrul Ministerului Finanţelor elaborează 

particularităţi specifice privind elaborarea 

propunerilor de buget. Acest ansamblu de norme şi 

particularităţi cuprinde formulare specifice pentru 

estimarea cheltuielilor necesare asigurării bunei 

funcţionalităţi a sistemului şi reprezintă cadrul 

legal unic pentru efectuarea estimărilor financiare. 

In context, este de menţionat că, conform 

Dispoziţiei Guvernului nr.129-d din 29.12.2011 a 

fost aprobat Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

(2012-2014), iar pe site-ul Ministerului Finanţelor 

este plasat proiectul Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu (2013-2015) şi iniţiat procesul de elaborare a 

Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (2014-2016), 

care reprezintă norma de bază privind estimarea 

necesităţilor de perspectivă, inclusiv pentru 

sistemul penitenciar. 

În cadrul DIP a fost elaborat Regulamentul privind 

organizarea procesului bugetar în sistemului 

penitenciar, care cuprinde și Metodologia stabilirii 

necesităților financiare ale instituțiilor penitenciare 

subordonate DIP, independent limita de buget 

stabilită de Ministerul Finantelor.  

Anul 2015 

La data de 5 iunie 2015 a fost aprobat ordinul DIP, 

cu privire la analiza detaliată a necesităților 

financiare ale sistemului penitenciar, în temeiul 

căruia fiecare subdiviziune subordonată a 

desfășurat evaluarea necesităților financiare pe 

termen mediu. La moment, informația este 

analizată și urmează a fi utilizată în procesul 

elaborării strategiei sectoriale de cheltuieli a 

sistemului penitenciar pentru anii 2017 - 2019. 

procesului de 

analiză detaliată a 

necesităţilor 

financiare ale 

instituţiilor 

penitenciar. 

Aprobarea 

regulamentului 

este preconizată 

pentru  anul 2014, 

astfel ca să poată fi 

implementat pentru 

următorul exercițiu 

de elaborare a 

bugetului 

sistemului 

penitenciar. 

Motivul 

neexecutării în 

termen este 

determinat de 

complexitatea 

acțiunii. 

 

Complexitatea 

procesului de 

analiză detaliată a 

necesităţilor 

financiare ale 

instituţiilor 

penitenciare este 

determinată de 

faptul că acestea se 

referă, în mare 

parte la cheltuieli 

pentru 

îmbunătățirea 

condițiilor de trai 

ale deținuților, prin 

construcția de noi 

spații de detenție și 

de reconstrucție a 

tive%20si%20N

ormative/CBTM

/2013-

2015/Anexa%20

18%20Penitenci

are.pdf 
 

- Ordinul DIP  

cu privire la 

planificarea 

bugetară în 

sistemul 

penitenciar 

 

- Metodologia 

pentru stabilirea 

necesităților 

financiare ale 

instituțiilor 

subordonate DIP 

și formulării 

propunerilor de 

buget 

 

- Regulamentul 

privind 

organizarea 

procesului de 

elaborare a 

bugetului în 

sistemului 

penitenciar 

 

 

http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
http://www.minfin.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2013-2015/Anexa%2018%20Penitenciare.pdf
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celor existente. 

Estimări care se 

realizează, urmare 

a elaborării 

documentației de 

proiect. Astfel, în 

perioada 2011 – 

2014, au fost 

contractate servicii 

de  elaborare a 

documentației de 

proiect în sumă de 

8 144 066,00 lei, 

pentru proiectarea 

și expertizarea a 8 

obiective : 

(„Reconstrucţia 

penitenciarului nr. 

1 -Taraclia, 

reconstrucţia 

blocului 

alimentar”,  

„Desfiinţarea 

(demolarea) 

obiectivului 

„Instituţia specială, 

mun. Bălţi” 

(construcţii 

nefinalizate 

amplasate în mun. 

Bălţi str. 

Veteranilor, 7”, 

“Adaptarea şi 

legarea la teren a 

proiectului tip 

Casă de arest” 

(Bălţi), “Reparaţia 

capitală a cantinei 

(bucătăriei) 

Penitenciarul nr.4–

Cricova”, 

„Reconstrucţia 
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Penitenciarului 

nr.10-Goian”, 

“Reconstrucţia 

clădirilor 

Penitenciarului 

nr.3-Leova”, 

“Reconstrucţia 

Penitenciarului 

nr.5-Cahul” și 

“Reparaţia capitală 

a clădirilor 

Penitenciarului 

nr.17-Rezina”).  

 

 

 

 

6.4.2.p.2 - Instalarea 

echipamentelor de 

supraveghere video în 

toate locurile de 

detenţie 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Echipamente 

instalate şi 

sisteme de 

supraveghere 

video 

funcţionale 

Trimestrul I , 

2012 -  

Trimestrul 

IV, 2013 

MAI a raportat: 

Pe parcursul anului 2013, în Penitenciarul nr. 10  

Goian a fost instalat sistemul de supraveghere (în 

baza videoregistratorului QVIS şi 11 camere 

video). 

De asemenea, în luna mai 2013 a fost desfăşurată 

licitaţie publică de achiziţionare a echipamentelor 

de supraveghere video, care ulterior au fost 

instalate în instituţiile penitenciare. 

Astfel au fost achiziţionate 225 de camere video IP 

externe şi 375 camere video IP interne, 

videoregistratoare şi echipamente necesare 

funcţionării pentru supraveghere video. 

 

În parteneriat cu PNUD Moldova, a fost elaborat un 

proiect, finanțat cu suportul Uniunii Europene 

avînd drept scop instalarea sistemului video în 

inspectoratele de poliție, pentru supravegherea în 

regim permanent a locurilor de detenție și a 

încăperilor preconizate pentru interogarea 

persoanelor reținute, precum și a intrărilor în sediile 

inspectoratelor de poliție, fapt ce va contribui 

esențial la respectarea drepturilor persoanelor 

reținute și în mod special la prevenirea cazurilor de 

tortură. 

Realizată * 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

În cadrul 

proiectului 

,,Susţinerea în 

consolidarea 

mecanismului 

naţional de 

prevenire a 

torturii” către   

MAI a fost 

furnizat doar 

echipamentul de 

supraveghere 

video,  dar pentru 

mentenanţa 

sistemului nu s-au 

alocat mijloace 

finaciare. 

Recomandări: 

Este necesar de 

alocat mijloace 

financiare în sumă 

totală de 5 

milioane lei, pentru 

procurarea  unui 

masiv de stocare a 

datelor cu un 

volum minim de 

2,72 PBT; 

 

- Contractul de 

achiziţionare a 

bunurilor nr. 79 

din 28.05.2013, 

înregistrat la 

Agenţia 

Achiziţii Publice 

la 10.06.2013. 
Documentele 

respective 

(contractele de 

achiziţii) sunt 

păstrate în DL a 

DIP (organizator 

a licitaţiilor 

publice) 
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Astfel au fost procurate și instalate 44 seturi de 

echipament, în toate inspectoratele de poliție (cu 

excepția IP Bender) care includ camere de 

supraveghere video, servere de stocare a 

înregistrărilor video și audio, bugetul total al 

proiectului constituind circa 800 000 euro, dintre 

care 640 000 euro, au fost alocați de Comisia 

Europeană și 160 000 euro de către PNUD, 

obiectivul fiind realizat integral. 

Acţiunea a fost realizată, 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 legătură conform 

destinaţiei în subdiviziunile DIP. Ceea ce ţine de 

echipamentul video, conform contractului, 

instalatorul sistemului este firma SRL 

Voinicconstruct, unde pînă la momentul respectiv 

pe perioada anului 2012 au fost montate 15 

complete, dintre care 4 complete au fost 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. 
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Pe parcursul anului 2012, în subdiviziunile 

desconcentrate ale MAI, a fost implementat 

sistemul de monitorizare video în cadrul proiectului 

,,Susţinerea în consolidarea mecanismului naţional 

de prevenire a torturii”, unde, în cadrul 

Inspectoratelor de poliţie, au fost instalate 44 

sisteme de înregistrare video, iar în locurile de 

acces şi izolatoarele de detenţie provizorie a 

persoanelor bănuite în săvîrşirea infracţiunilor 268 

camere de monitorizare video. 

 

CNA a raportat : 

Izolatorul de Urmărire penală din cadrul Centrului, 

din anul 2007 dispune de un sistem de monitorizare 

video pe intern, cît şi în curţile de plimbare. La 

moment, acest sistem este învechit şi nu corespunde 

tuturor standardelor în acest domeniu, fapt ce a 

determinat necesitatea efectuării unui studiu ce să 

reevalueze capacităţile tehnice a acestui echipament 

în scopul optimizării cheltuielilor pentru 

funcţionare şi întreţinere, precum şi evaluării 

sursele financiare necesare pentru achiziţionarea 

unui nou echipament de monitorizare video. 

Centrul, actualmente nu dispune de mijloace 

financiare pentru achiziţionarea unui nou sistem de 

monitorizare video. 

 

DIP a raportat : 

Pentru sporirea nivelului, de monitorizare video a 

locurilor de detenţie în anul 2013, au fost 

achiziţionate şi instalate peste 600 de camere video 

în toate penitenciarele, de asemenea asigurată 

conexiunea acestora cu unitatea de serviciu a DIP. 

 

6.4.3.p.1 - Analiza 

cadrului normativ 

privind funcționarea 

instituțiilor 

responsabile de 

privarea de libertate în 

partea ce ține de 

prevenirea și 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul Sănătăţii, 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului 

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 Național Anticorupție, Ministerului 

Sănătății, Ministerului Justiției, Ministerului 

Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Analiza cadrului 

normativ privind 

funcţionarea 

instituţiilor 

responsabile de 

privarea de 

libertate în 

partea ce cine de 
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combaterea torturii și 

a relelor tratamente; 

după caz, elaborarea 

unui proiect de 

modificare a cadrului 

normativ 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Justiţiei 

normativ, 

elaborat 

 

 

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”. 

 

prevenirea şi 

combaterea 

torturii şi a 

relelor 

tratamente 

http://www.cnp.

md/ro/grupuri-

de-

lucru/justitie/ite

m/download/120

1%E2%80%8E 

 

6.4.3.p.2 - Crearea 

unor mecanisme 

disciplinare interne, 

independente de 

examinare a plîngerilor 

privind actele de 

tortură și alte rele 

tratamente 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție 

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. 

A fost efectuată o analiză a stării de fapt cu 

recomandări formulate. Prin Ordinul Procurorului 

General nr.70/28 din 15 noiembrie 2013 „Cu 

privire la constituirea Grupului de lucru pentru 

crearea unor mecanisme disciplinare interne, 

independente, de examinare a plîngerilor privind 

actele de tortură și alte rele tratamente” au fost 

numite persoane responsabile de realizarea acțiunii. 

A fost  elaborat  Ordinul comun pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura  de  

identificare,  înregistrare şi raportare  a  pretinselor  

Realizată 
* 

 

- - -Notă  

Informativă a 

PG 

referitoare la 

acţiunea 6.4.3. 

punctul 2 

-Ordinul comun 

al MAI si 

Ministerului 

Sanatatii nr. 

372/388 din 

03.11.2009  

 

-Analiza 

efectuată 

http://www.ombudsman.md/
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie/item/download/1201%E2%80%8E
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cazuri  de  tortură, tratament inuman sau degradant, 

care a fost aprobat de către conducătorii instituțiilor 

coresponsabile. 

Prin Ordinul Procurorului General nr.76/8 din 30 

decembrie 2013 au  fost aprobate  Recomandările 

metodologice pentru investigarea eficientă a 

infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau 

degradant. 

În rezultatul activității, Grupul de lucru a elaborat 

Ordinul comun nr. 572  din  31.12.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura 

de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant 

care a fost aprobat de către Procurorul General, 

Ministrul justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne, 

Directorul General al Serviciul Vamal, Directorul 

Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministrul 

Sănătăţii, publicat în  Monitorul Oficial nr.147-

151/745 din 06.06.2014. 

 

 

-Ordinele 

Procurorului 

General  

 

-Ordinul comun  

pentru aprobarea 

Regulamentului  
 

- Ordin nr. 969 

din 20 martie 

2014 pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

cu privire la  

procedura de 

identificare 

inregistrare si 

raportare a 

pretinselor 

cazuri de tortura, 

tratament 

inuman sau 

degradant 

- Regulament 

aprobat 

 

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 

 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național 

Anticorupție 

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, în 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 
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6.4.3.p.4 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

subordonării directe a 

procurorilor 

antitortură 

Procuraturii Generale 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  

– IV, 2012 

Acţiunea respectivă se integrează în grupul de 

măsuri întreprinse în vederea reformării instituţiei 

Procuraturii. 

Ministerul Justiției a expediat Procuraturii Generale 

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

care a solicitat implicarea și aportul Procuraturii în 

realizarea acțiunilor ce vizează reforma 

Procuraturii. 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46, a fost 

constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării 

reformei Procuraturii. Consultarea publică, 

referitoare la Concepţia de reformare a Procuraturii 

au avut loc la data de 20.11.2013, iar la data de 

12.12.2013 aceasta a fost  prezentată conducerii 

MJ. 

Acţiunea a fost realizată în contextul proiectului de 

Lege cu privire la Procuratură, elaborat de către 

Grupul de lucru creat şi care a fost prezentat de 

către Grup ministrului justiţiei şi Procurorului 

General la 9 decembrie 2013. 

Astfel, în vederea realizării acţiunilor din urmă, la 3 

iulie 2014 a fost adoptată de Parlament Concepţia 

de reformare a Procuraturii. Totodată, proiectul 

Legii cu privire la Procuratură, elaborat de  Grupul 

de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei Procuraturii 

(constituit prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46 din 11 

iulie 2013)  a fost transmis pentru examinare, 

definitivare şi promovare Grupului de lucru pentru 

definitivarea Concepţiei de reformare a procuraturii 

şi elaborarea proiectelor actelor normative ce 

vizează reformarea activităţii procuraturii 

(constituit prin Dispoziţia Dlui Corman, Preşedinte 

al Parlamentului nr. DDP/C1nr. 2din 15 ianuarie 

2014). 

Anul 2015 

Acţiunea a fost realizată în contextul proiectului de 

Lege cu privire la Procuratură, elaborat de către 

Grupul de lucru. Proiectul prevede posibilitatea 

Realizata  - - -Ordinul 

Ministrului 

Justiţiei nr. 307 

din 11.07.2013. 

 

-Dispoziţia Dlui 

Corman, 

Preşedinte al 

Parlamentului 

nr. DDP/C1nr. 2 

din 15 ianuarie 

2014). 

 

Proiectul Legii 

cu privire la 

procuratură 

http://www.parla

ment.md/Proces

ulLegislativ/Proi

ectedeactelegisla

tive/tabid/61/Le

gislativId/2706/l

anguage/ro-

RO/Default.aspx 
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creării procuraturilor specializate în subordinea 

Procuraturii Generale. 

Proiectul noii Legi cu privire la Procuratură a fost 

aprobat de către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 

15 mai 2015 și înregistrat în Parlament cu nr. 202 

din  18 mai 2015. 

6.4.3.p.5 -  Instruirea 

lucrătorilor 

instituţiilor ce asigură 

detenţia persoanelor în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii  şi a 

relelor tratamente 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul Sănătăţii, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  de 

persoane 

instruite 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

DIP a raportat: 

În anul 2013, conform graficului pregătirii iniţiale 

şi perfecţionării colaboratorilor instituţiilor 

penitenciare în Centrul Instructiv al DIP pentru 

anul 2013, conform Ordinului DIP nr. 23 din 

28.01.2013, a realizat instruirea a 422 de angajaţi 

colaboratorilor sistemului penitenciar în privinţa 

normelor naţionale şi internaţionale de conduită 

corespunzătoare cu persoanele deţinute.  

 

INJ a raportat: 

1. În anul 2013, la 4, 7 martie, 5, 8 aprilie, INJ a 

desfășurat 4 seminare cu genericul „Prevenirea și 

combaterea torturii și a relelor tratamente în 

penitenciar”, fiind instruite 63 persoane (23 

judecători și 40 procurori). 

Planul calendaristic de formare continuă pentru 

semestrul II al anului 2013 include organizarea a 2 

seminare cu aceeaşi tematică, la 16 octombrie și 4 

noiembrie 2013. 

2. În total au fost desfășurate 4 seminare, la care au 

fost instruite 63 persoane. 

 

Anul 2014: 

1. INJ a desfăşurat 3 seminare,  la care au fost 

instruite 45 persoane, respectiv: 

  -  la 11 februarie, 24 martie,  6 noiembrie au fost 

organizate de către INJ 3  seminare cu genericul  

„Prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor 

tratamente în penitenciar”, fiind instruite 45 

persoane  (12 judecători, 33 procurori). 

2. În total, au fost desfăşurate  3 seminare, fiind 

instruite 45 persoane. 

 

CNA a raportat: 

Conform planului de pregătire profesională pentru 

Realizată
* 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014- 59,0 

mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

efective: 59,0 mii 

lei (INJ) 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 100,0 

mii lei (DIP) 

- - Planurile 

conspecte la 

disciplina 

,,Pregătirea în 

domeniul 

drepturile 

omului” şi  

Graficul 

pregătirii iniţiale 

şi perfecţionării 

personalului 

sistemului 

penitenciar 

- Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

http://humanrigh

tsembassy.org/in

dex.php?option=

com_content&vi

ew=article&id=1

85:2013-07-25-

17-35-

35&catid=34:20

11-12-19-22-16-

39&Itemid=63&

lang=ro 

 

-Agenda 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

- Planurile de 

http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
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anul 2013 au fost planificate şi desfăşurate integral 

5 şedinţe a cîte 2 ore fiecare cu tematica respectivă. 

Şedinţele menţionate au fost desfăşurate la nivel de 

Direcţie unde au participat 32 persoane reieşind din 

specificul activităţii Direcţiei comenduire inclusiv 8 

persoane angajaţi ai Izolatorului de Urmărire 

Penală. 

 

Procuratura Generală a raportat:   
Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul 

II al anului 2014 în scopul antrenării unor 

subdiviziuni în realizarea acestei măsuri. 

În perioada 25-27 noiembrie 2014, cu susţinerea 

UNDP, în cadrul proiectului „Suport pentru 

reforma sectorului justiţiei în Moldova” a fost 

organizat un curs de instruire cu tema „Prevenirea 

şi combaterea torturii şi altor rele tratamente în 

mediul penitenciar”. 

 La acest curs, în cadrul căruia au fost studiate 

actele legislative și normative adoptate în acest 

sens, inclusiv, Regulamentul cu privire la procedura 

de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant 

care a fost aprobat prin Ordinul comun nr.572  din  

31.12.2013 de către Procurorul General, Ministrul 

justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul 

General al Serviciul Vamal, Directorul Centrului 

Naţional Anticorupţie şi Ministrul Sănătăţii, 

publicat în  Monitorul Oficial nr.147-151/745 din 

06.06.2014 și Recomandările metodologice pentru 

investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, 

tratament inuman sau degradant, aprobate prin 

Ordinul Procurorului General nr.76/8 din 30 

decembrie 2013, au fost instruiţi circa 100 angajaţi 

ai subdiviziunilor DIP atît din Aparatul central cît şi 

din diferite servicii ale penitenciarelor amplasate în 

teritoriu.    

 

MAI  a raportat: 

Au fost instruiti 25 de angajaţi din cadrul 

subdiviziunilor MAI; 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/nod

e/18  

 

- Raport privind 

realizarea 

atelierelor de 

formare 

continua a 

angajatilor din 

cadrul 

sistemului 

penitenciar al 

Republicii 

Moldova 
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- 30 de angajaţi din izolatoarele de detenţie 

provizorie din cadrul subdiviziunilor IGP. 

6.4.3.p.6 - 

Monitorizarea 

permanentă a locurilor 

de detenţie, inclusiv 

prin  efectuarea 

controalelor inopinate 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Procuratura Generală, 

Mnisterul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul Sănătăţii 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

difuzate 

3. Numărul de 

controale 

efectuate 

 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

CPDOM a raportat: 

În perioada de raportare au fost efectuate 104 

vizite preventive în instituțiile care asigură 

detenția persoanelor, după cum urmează: 

•Instituții subordonate MAI – 148 vizite; 

•Instituții subordonate MJ – 53 vizite; 

•Unități militare – 15 vizite; 

•Instituții de sănătate mintală (spitale de 

psihiatrie, internate psihoneurologice) – 11 

vizite. 

În urma vizitelor au fost întocmite 164 de 

rapoarte, păstrate în Cancelaria CpDOM 

(nomenclatorul nr. 06-7). 

Pe pagina web renovată www.ombudsman.md 

au fost plasate 22 rapoarte asupra vizitelor 

efectuate în locurile de detenție care cad sub 

incidența OPCAT, precum și Raportul privind 

activitatea Mecanismului național de prevenire a 

torturii în anul 2012. 

 

În perioada de raportare au fost efectuate 74 vizite 

preventive în instituțiile care asigură detenția 

persoanelor, după cum urmează: 

- Instituții subordonate MAI – 43 vizite; 

- Instituții subordonate MJ – 27 vizite; Unități 

militare – 2 vizite; 

- Instituții de sănătate mintală (spitale de psihiatrie, 

internate psihoneurologice) – 2 vizite. 

În urma fiecărei vizite  au fost întocmite  rapoarte, 

care se păstrează în Cancelaria CpDOM 

(nomenclatorul nr. 06 -7). 

Pe pagina web www.ombudsman.md au fost 

plasate 22 rapoarte asupra vizitelor efectuate în 

locurile de detenție care cad sub incidența OPCAT, 

precum și Raportul privind activitatea Centrului 

pentru Drepturile Omului în anul 2013 pentru 

realizarea sarcinilor Protocolului Opțional la 

Realizată 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 611,8 

mii lei (CPDOM) 

 www.ombudsma

n.md/ro/mnpt-

rapoarte 

 

www.ombudsma

n.md/ro/mnpt-

rapoarte 

 

http://ombudsma

n.md/sites/defau

lt/files/rapoarte/

_raport_mnpt_2

013.pdf  

 

http://map.ombu

dsman.md/  

 

Darea de seamă 

nr.5 din 

09.04.2014 

privind 

procedura de 

achiziții prin 

cererea ofertelor 

de prețuri 

(servicii 

tipografice) 

 

- Contract nr.11 

din 25 februarie 

2014 pentru 

achiziționarea 

mărfurilor de 

valoare mică 

(telemetre; 

termohidrometre

, luxometre) 

 

- Darea de 

seamă nr. 3 din 

http://www.ombudsman.md/
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://www.ombudsman.md/ro/mnpt-rapoarte
http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/_raport_mnpt_2013.pdf
http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/_raport_mnpt_2013.pdf
http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/_raport_mnpt_2013.pdf
http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/_raport_mnpt_2013.pdf
http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/_raport_mnpt_2013.pdf
http://map.ombudsman.md/
http://map.ombudsman.md/
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Convenția ONU împotriva torturii și a pedepselor 

sau tratamentelor inumane sau degradante în anul 

2013. 

 

Anul 2014 

În perioada de raportare au fost efectuate 128 vizite 

în instituțiile care asigură detenția persoanelor, 

dintre care 6 vizite de monitorizare și 122 vizite 

preventive. 

•Instituții subordonate MAI – 78 vizite; 

•Instituții subordonate MJ – 40 vizite; 

•Unități militare – 4 vizite; 

•Instituții de sănătate mintală (spitale de psihiatrie, 

internate psihoneurologice) – 6 vizite. 

 

Vizite de monitorizare au fost efectuate în Unitatea 

militară  Dacia, Cahul; Direcția Poliție mun. 

Chișinău; Penitenciarul nr. 2 Lipcani; Penitenciarul 

nr. 13 Chișinău; Penitenciarul nr. 18 Brănești; 

Penitenciarul nr. 3 Leova. 

 

În urma fiecărei vizite  au fost întocmite  rapoarte, 

care se păstrează în Cancelaria CpDOM 

(nomenclatorul nr. 06 -7). 

 

Pe pagina web www.ombudsman.md au fost 

plasate 25 rapoarte asupra vizitelor efectuate în 

locurile de detenție care cad sub incidența OPCAT, 

precum și Raportul privind activitatea Centrului 

pentru Drepturile Omului în anul 2013 pentru 

realizarea sarcinilor Protocolului Opțional la 

Convenția ONU împotriva torturii și a pedepselor 

sau tratamentelor inumane sau degradante în anul 

2013. 

 

Din alocația financiară în  cadrul implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției a fost 

publicat într-o broșură aparte Raportul privind 

activitatea Centrului pentru Drepturile Omului în 

anul 2013 pentru realizarea sarcinilor Protocolului 

Opțional la Convenția ONU împotriva torturii și a 

pedepselor sau tratamentelor inumane sau 

27 martie 2014 

privind 

achiziționarea 

bunurilor în 

rezultatul 

licitației publice 

(autovehicul) 
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degradante în anul 2013. 

 

Suplimentar, pe pagina web www.ombudsman.md 

a fost elaborată aplicația ”Harta interactivă a 

mecanismului național de prevenire a torturii”, care 

oferă informație exhaustivă cu privire la vizitele 

efectuate, rapoartele  și actele de reacționare 

elaborate. Harta este structurată pe regiuni și 

instituții și oferă date statistice începînd cu anul 

2008. Rapoartele asupra vizitelor și actele de 

reacționare sunt plasate din momentul lansării 

aplicației – 01 ianuarie 2014. 

 

Au fost confecţionate 50 de panouri „ Toleranţă 

zero faţă de tortură!”, care conțin informaţii despre 

mecanismele naţionale şi internaţionale de 

combatere a torturii; cadrul legal şi instituţional; 

garanţiile de bază împotriva relelor tratamente. 

Panourile urmează a fi instalate în sediile 

procuraturilor raionale şi specializate.  

 

Întru asigurarea efectuării vizitelor preventive au 

fost achiziționate: 

-4 telemetre cu laser pentru măsurarea suprafeței;  

-3 termohidrometre digitale pentru măsurarea 

temperaturii și umidității; 

-3 luxometre pentru măsurarea luminozității;  

-un autovehicul model Chevrolet cu 7 locuri cu 

tracțiune 4 x 4, astfel încît să fie asigurate 

deplasările în teritoriu și în condiții climaterice 

nefavorabile. 

 

Anul 2015 

Funcționarii Centrului pentru Drepturile Omului au 

efectuat 50 de vizite  în instituțiile care asigură 

detenția persoanelor. 

La necesitate, au fost întocmite  rapoarte, care se 

păstrează în Cancelaria CpDOM (nomenclatorul nr. 

06 -7). 

 

DIP a raportat: 

Planul de activitate al DIP pentru anul 2013, 
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stabileşte sarcini pentru inspectarea instituţiilor 

subordonate: 

- obiectivul 3, pct. 2.7.2 „Monitorizarea 

permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin 

efectuarea controalelor inopinate"; 

- domeniul I pct.l.2. „Organizarea şi 

desfăşurarea inspectărilor complexe în 

penitenciarele nr. 3-Leova, nr. 8-Bender, nr. l2-

Bender şi nr. l5-Cricova. 

- domeniul I pct. 1.3 „Organizarea  şi  

desfăşurarea   controalelor  de verificare în 

penitenciare nr.l-Taraclia, nr.2-Lipcani, nr.6-

Soroca, nr. 7-Rusca, nr. 1 l-Bălţi, nr. 13-Chişinău, 

nr. 16-Pruncul şi nr. 17-Rezina "; 

- domeniul I pct.1.9.1. „Desfăşurarea 

controalelor de serviciu, inclusiv a celor inopinate,   

la capitolul respectării în activitatea  instituţiilor 

sistemului penitenciar a prevederilor cadrului legal 

privind petiţionarea". 

- domeniul I pct.1.9.2. „Desfăşurarea 

controalelor de serviciu, inclusiv a celor inopinate, 

la capitolul respectării  în activitatea instituţiilor 

sistemului penitenciar a cerinţelor regimului 

secret"; 

- domeniul I pct.l.10.1. „Desfăşurarea 

controalelor de serviciu, inclusiv a celor inopinate 

în secretariatele subdiviziunilor DIP "; 

- domeniul II pct.2.9. „Monitorizarea activităţii 

serviciului pază şi escortare din subdiviziunile 

DIP". 

Astfel, pe parcursul anului 2013, în cadrul a 62 de 

controale, au fost inspectate toate instituţiile 

penitenciare. 

 

În această privință în cadrul DIP pentru anul 2014 a 

fost aprobat un plan de inspectare a instituțiilor 

penitenciare de către direcțiile de ramură. Conform 

rapoartelor prezentate,  s-au efectuat 168 de v. 

După fiecare deplasare realizată sunt perfectate 

note informative cu privire la rezultatele 

deplasărilor realizate. 
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CNA a raportat: 

În prima jumătate a anului 2013, Izolatorul de 

Urmărire Penală a fost vizitat o singură dată, cu 

scop de monitorizare, de către un grup de control 

din cadrul instituţiei avocatului parlamentar al 

Republicii Moldova la solicitarea unui avocat. 

Urmare a controlului efectuat, grupul de control nu 

a constatat careva obiecţii sau încălcări sub aspect 

inuman, degradant, etc.. 

 

MAI a raporat: 

În perioada ianuarie-mai 2014, întru executarea 

prevederilor Dispoziției IGP nr. 34/1-3 din 10 

ianuarie 2014 „Cu privire la desfăşurarea 

controalelor inopinate a subdiviziunilor IGP”, au 

fost efectuate verificări inopinate într-un şir de 

Inspectorate de poliţie, în cadrul cărora a fost 

controlat procesul organizării serviciului în 

Izolatoarele de detenţie provizorie şi prezența 

deţinuţilor (motivul deținerii, condiţiile de detenţie, 

verificarea dosarelor personale). 

În perioada vizată verificările au fost  efectuate în 

cadrul inspectoratelor de poliţie: Anenii Noi, 

Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Drochia, 

Leova, Nisporeni, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, 

Ungheni, Ialoveni, Direcția Poliție mun. Chișinău. 

Astfel de verificări vor fi efectuate în permanență. 

6.4.4.p.1 - Elaborarea 

conceptului sistemului 

de evidenţă a cazurilor 

de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, 

elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Procuratura Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Justiţiei 

1.Grup de lucru 

creat 

2. Concept 

elaborat 

3. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul II  

– IV, 2012 

DIP a raportat: 

 A fost proiectat şi elaborat sistemul de evidenţă a 

deţinuţilor. Personalul responsabil de evidenţă a 

fost 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. 

 

CNA a raportat: 

În cadrul Centrului sistemul de evidenţă a 

persoanelor deţinute în Izolator se formează din 

registrele de evidenţă pe suport de hîrtie, cît şi din 

baza de date electronică. Baza de date electronică a 

fost iniţiată în anul 2011, în care au fost înregistrate 

toate persoanele deţinute de la momentul 

Realizată * 

 

 

Cheltuieli din 

contul mijloacelor 

bugetare pe anul 

2012: 

170.000 lei 

Recomandare: 

Integrarea 

sistemului 

electronic de 

evidenţă a 

cazurilor de 

reţinere, arest şi 

detenţie ale DIP al 

MJ și CNA în 

sistemul 

informaţional 

automatizat al 

MAI ,,Registrul 

informaţiilor 

criminalistice şi 

Contract Nr. 143 

din 26.06.2012 

de achiziţionare 

a serviciilor 

 

PROCES-

VERBAL 

al Grupului de 

lucru inter-

instituţional 

pentru 

elaborarea/perfe

cţionarea 

conceptului 

sistemului  
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funcţionării izolatorului. Persoanele plasate sunt 

înregistrate în bază de către personalul de serviciu 

al izolatorului. Baza de evidenţă electronică nu este 

integrată într-un sistem unic de evidenţă a 

persoanelor reţinute, arestate sau din detenţie. 

 

MAI  a raportat: 

Ministerul Justiţiei, în calitate de coordonator al 

implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei, a preluat iniţiativa executării acțiunii 

nominalizate şi la 27.03.2013, prin scrisoarea nr. 

01/2746, a solicitat delegarea reprezentanților MAI 

în cadrul grupului de lucru interinstituțional.  

Drept urmare, Ministerul Afacerilor Interne, prin 

scrisoarea nr. 8/1575 din 01.04.2013, a delegat în 

componenţa grupului de lucru 2 angajați ai STI al 

MAI. 

Totodată, menţionăm că, în cadrul şedinţei grupului 

de lucru interinstituțional,  din martie 2013 s-a 

decis, modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 25 din 

18.01.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”. 

De asemenea, Departamentul instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei a informat că, 

a 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. 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 225 din 29 mai 

2013 a fost constituit Grupul de lucru inter-

instituțional pentru elaborarea / perfecţionarea 

conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie și revizuirea Concepției 

Sistemului Informațional Automatizat “Registrul 

persoanelor reținute, arestate și condamnate” 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 25 din 18 

ianuarie 2008 în conformitate cu noile cerințe ale 

autorităților publice implicate în proces și 

criminologice”. de evidenţă a 

cazurilor de 

reţinere, arest şi 

detenţie din 30 

mai 2014 

 

PROCES-

VERBAL 

al Grupului de 

lucru inter-

instituţional 

pentru 

elaborarea/perfe

cţionarea 

conceptului 

sistemului  

de evidenţă a 

cazurilor de 

reţinere, arest şi 

detenţie din 27 

mai 2014 
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modificările survenite în cadrul normativ-legislativ, 

inclusiv Programul strategic de modernizare 

tehnologică a guvernării (e-Transformare ) aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20 

septembrie 2011. 

La data de 30 mai 2014, Grupului de lucru i-a fost 

prezentat sistemul e-Rețineri, dezvoltat conform 

necesităților organelor de drept, în baza 

Contractului de achiziționare a Sistemului 

Informatic Automatizat e-Reținere, de către 

compania „Infosafe” SRL (Dezvoltatorul). În 

continuare, Dezvoltatorul a efectuat lucrări de 

implementare al acestuia pentru integrarea 

sistemelor informaționale existente în instituțiile 

Dvs. cu sistemul e-Retineri, în scopul creării unui 

sistem de evidență a cazurilor de reținere, arest și 

detenție. Sistemul are un concept federativ, prin 

interconectarea și integrarea sistemelor 

informaționale existente. 

În acest sens, în perioada 14 – 17 iulie 2014, 

Dezvoltatorul a efectuat evaluarea posibilității 

integrării componentei elaborate e-Rețineri în 

sistemele existente în cadrul instituțiilor (Ministerul 

Afacerilor Interne, Procuratura Genereală, Centrul 

Național Anticorupție, Serviciul Vamal, 

Departamentul Instituțiilor Penitentiare). 

 

Pentru organizarea intervenției optime în privința 

consolidării independenței profesionale a 

lucrătorilor medicali din locurile de detenție față de 

administrația penitenciarului, în anul 2013 a fost 

elaborată propunerea de politică publică „Servicii 

medicale de calitate pentru persoanele deținute în 

penitenciare”. La 26 martie  2014, de Comitetul 

Interministerial pentru Planificare Strategică, a 

acceptat pentru implementare opțiunea nr.2, care 

prevede implementarea unui sistem mixt de 

organizare a sănătății penitenciare în cadrul cărora 

de responsabilitatea sistemului penitenciar este 

dezvoltarea și perfecționarea serviciilor medicale 

primare, specializate de lungă durată și de 

recuperare în cadrul sistemului penitenciar, iar 
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serviciile medicale înalt specializate urmează a fi 

acordate în cadrul instituțiilor medico-sanitare ale 

Ministerului Sănătății. 

Pentru implementarea opțiunii a fost elaborat 

Planul de acțiuni pentru reorganizarea serviciilor 

medicale din penitenciare, care a fost aprobat, prin 

HG nr.901 din 27.10.2014. 

6.4.4.p.2 - Organizarea 

cursurilor de instruire 

a personalului care va 

ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi 

detenţie 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

Instruirea personalului care ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie a fost efectuată în 

conformitate cu Metodologia privind instruirea 

efectivului sistemului penitenciar, programele de 

instruire şi perfecţionare a efectivului sistemului 

penitenciar pentru anul 2013, şi graficul pregătirii 

iniţiale şi perfecţionării personalului penitenciar în 

centrul instructiv al DIP pentru anul 2013, aprobat 

la 28.01.2013. 

Instruirea personalului care ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere şi arest s-a efectuat în conformitate cu 

graficul pregătirii iniţiale şi perfecţionării 

profesionale a personalului Izolatorului de Urmărire 

Penală. În semestrul I a anului 2013 au fost 

desfăşurate 4 şedinţe a cîte 2 ore fiind implicaţi toţi 

angajaţii izolatorului – 8 persoane. 

 

Procuratura Generală: 
Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare dispun de sistemele de 

evidență a cazurilor ce cad sub incidența lor, iar 

personalul din cadrul acestor instituții responsabil 

de evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

sînt instruiți în cadrul cursurilor de instruire 

departamentale. 

Cursurile inter-instituționale urmează să fie 

organizate cu personalul responsabil după 

implementarea sistemului electronic de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie. 

 

Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare dispun de sistemele de 

evidență a cazurilor ce cad sub incidența lor, iar 

personalul din cadrul acestor instituții responsabil 

de evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

Realizată * Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2013 -1774,2 

mii lei. 

Aceste mijloacele 

financiare sînt 

alocate  

pentru realizarea 

acțiunilor  2.4.1. 

pct.1), 6.4.4. 

pct.2)  și 6.4.4. 

pct.3).   

 

 

- Planul tematic al 

programei de 

studiu pentru 

serviciul special 

 

Ordinele emise 

de Procurorul 

General privind 

delegarea 

procurorilor  la 

lucrările 

seminarelor 

Planurile 

simestriale ale 

INJ de instruire 

continuă 
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sînt instruiți în cadrul cursurilor de instruire 

departamentale. 

Cursurile inter-instituționale urmează să fie 

organizate cu personalul responsabil după 

implementarea sistemului electronic de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul 

II al anului 2014, au fost numite persoanele 

responsabile și executorii acestei acțiuni, precum 

termenul de realizare. 

La acest subiect este necesar de menționat, în 

vederea realizării planurilor  de formare continuă a 

procurorilor, coordonate cu CSP,  în perioada 2013-

2014  au fost organizate cursuri de instruire în 

cadrul  a 16 seminare desfășurate la Institutul 

Naţional al Justiţie (cu suportul Fundaţiei SOROS – 

Moldova), la care au participat 211 procurori.  

De asemenea, la 23.12.2014 Procuratura Generală, 

în colaborare cu reprezentanţii Programului 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi 

compania estoniană „Andmevara”, a organizat o 

conferință în cadrul INJ cu tematica: „Prezentarea 

proiectului Registrului informaţiilor criminalistice 

şi criminologice” care cuprinde și un compartiment 

special ce ține de evidenţa cazurilor de reţinere, 

arest şi detenţie. 

La conferință au participat toţi procurorii 

conducători ai subdiviziunilor Procuraturii 

Generale şi ai procuraturilor teritoriale şi 

specializate în număr total de 76 persoane, care au 

fost instruiţi  referitor la utilizarea sistemului de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie, 

fiind prezentat în acest scop sistemul e-Reţineri.  

Este necesar de menționat că Ministerul Afacerilor 

Interne și Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

dispun de sistemele de evidență a cazurilor ce cad 

sub incidența lor, iar personalul din cadrul acestor 

instituții responsabile de evidenţa cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie sînt instruiți în cadrul 

cursurilor departamentale organizate în acest sens. 
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MAI a raportat: 

Au fost organizate și desfășurate 2 cursuri cu 

tematica: - Regimul drepturile si obligatiile 

persoanelor private de libertate in regimul 

izolatoarele de detentie provizorie din 

inspectoratele de politie;  

- Paza si supravegherea persoanelor private de 

libertate in izolatoarele de detentie provizorie; 

- Prevenirea si combaterea torturii si a relelelor 

tratamente; 

- Combaterea discriminarii prejudecatilor si 

violentei impotriva minoritatilor nationale/sexuale; 

- Autosesizarea in cazul detinerii de informatii 

despre cazuri de tortura sau rele tratamente, unde au 

fost instruți 55 de  angajați. 

 

6.4.4.p.3 -  Elaborarea 

şi implementarea 

sistemului electronic de 

evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi 

detenţie 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei 

1. Sistem de 

înregistrare 

elaborat 

2. Procentul 

cazurilor de 

reţinere, arest și 

detenţie 

înregistrate 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

Coordonarea acestei acțiuni a fost preluată de 

Ministerul Justiției care lucrează asupra conceptului 

de realizare a noului sistem de evidență  a cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie. 

 

DIP a raportat: 

La nivel departamental, a fost proiectat şi elaborat 

sistemul de evidenţă a deţinuţilor. Sursa datelor ce 

sunt încărcate în sistemul informaţional sunt 

preluate din dosarul personal al deţinutului. 

 

CNA a raportat: 
În cadrul Centrului, sistemul de evidenţă a 

persoanelor deţinute în Izolator se formează din 

registrele de evidenţă pe suport de hîrtie, cît şi din 

baza de date electronică. Baza de date electronică a 

fost iniţiată în anul 2011, în care au fost înregistrate 

toate persoanele deţinute de la momentul 

funcţionării izolatorului pînă în prezent. Persoanele 

plasate sunt înregistrate în bază de către personalul 

de serviciu al izolatorului. Baza de evidenţă 

electronică nu este integrată într-un sistem unic de 

evidenţă a persoanelor reţinute, arestate sau din 

detenţie. 

 

Procuratura Generală a raportat:  

Realizată  

Partial 
Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 1780,0 

mii lei (MJ) 

 

Cheltuieli din 

contul mijloacelor 

bugetare pe anul 

2012- 170.000 lei. 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2013-1774,2 

mii lei; 

Aceste mijloacele 

financiare sînt 

alocate  

pentru realizarea 

acțiunilor  2.4.1. 

pct.1), 6.4.4. 

pct.2)  și 6.4.4. 

pct.3).   

Dificultăţi: 
Dificultăţi în 

procesul de 

implementare din 

cauza numărului 

insuficient de 

echipament tehnic 

Necesitate de 

achiziţionare a 

echipamentului 

tehnic pentru 

acoperirea 

deficitului de staţii 

de lucru. 

 

 

Contract Nr. 143 

din 26.06.2012 

de achiziţionare 

a serviciilor 

 

Caietul de 

sarcini 
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În scopul realizării acțiunii a fost format un grup de 

lucru cu participarea reprezentanților Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și ai 

Procuraturii Generale care a organizat si desfasurat 

achiziițiile publice în scopul selectării agentului 

economic pentru desfășurarea lucrărilor necesare. 

Procuratura Generală a elaborat Caietul de sarcini 

pentru elaborarea, programarea și implementarea 

Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice 

şi criminogene” care prevede Lista paşilor pentru 

fişierul  „DOSAR PENAL” care include și evidenţa 

electronică a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie, 

altor măsuri preventive. 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 225 din 29 mai 

2013 a fost constituit  Grupul de  lucru   

interinstituţional pentru elaborarea / 

perfecţionareaconceptului sistemului de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie şi revizuirea 

Concepţiei Sistemului Informaţional Automatizat 

"Registrul persoanelor reţinute, arestate şi 

condamnate". 

Prin Ordinul Procurorului General nr.19/28 din 13 

martie 2014 a fost format grupul interinstituțional 

de lucru pentru elaborarea sistemului informațional 

automatizat de evidență a infracțiunilor „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice”. 

La 30 mai 2014, Grupului de lucru i-a fost 

prezentat sistemul e-Reţineri, dezvoltat conform 

necesităţilor organelor de drept, în baza 

Contractului de achiziţionare a Sistemului 

Informatic Automatizat e-Reţineri, de către 

compania „Infosafe” SRL.  

Anul 2015 

Prin Ordinul Procurorului General nr.1/4 din 

16.01.2015, a fost creat Grupul de lucru pentru 

elaborarea proiectului Nomenclatorului 

informaţiilor care urmează a fi înregistrate în cadrul 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice”. 

Nomenclatorul informaţiilor urmează să fie 

finalizat în şedinţa ordinară a Grupului de lucru, 
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după care sistemul nominalizat va fi implementat şi 

testat în organele Procuraturii. 

Integrarea cu alte sisteme informaționale și anume 

RSP/ RSUD/ Date.gov.md/ Mconnect (Platforma 

de Interoperabilitate) va fi posibilă doar după 

semnarea acordurilor între Procuratura Generală, ÎS 

Registru și Centrul de E-guvernare. 

Procuratura Generală a inițiat procedura de semnare 

a acestor acorduri. După finalizarea negocierilor, 

furnizorul va recepționa fișierele WSDL și va 

asigura integrarea. 

 

MAI a raportat: 

În luna martie 2014 a fost iniţiată procedura de 

testare a softului Sistemului Informaţional de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie în 

cadrul Inspectoratului de Poliţie Centru 

Departamentului de Poliţie al mun. Chişinău ( 

proiect pilot ). 

La 27.05.2014 a avut loc şedinţa Grupului de lucru 

inter-instituţional pentru elaborarea/perfecţionarea 

conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie. 

Acţiunea a fost preluată de MJ care a demarat 

procesul de implementare  a conceptului sistemului 

de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie, 

după caz, elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ. 

 

În anul curent prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din  

28.08.2014, s-a aprobat Regulamentul cu privire la 

Registrul persoanelor reţinute, arestate şi 

condamnate. 

 

Urmează ca sisteme de evidență din gestiunea 

autorităților publice cu competențe în deținerea 

persoanelor reținute arestate și condamnate, să fie 

interconectate, pentru realizarea schimbului 

electronic de date. 

6.4.5.p.1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

Trimestrul I  

– IV, 2012 

Anul 2012:  În perioada 9-13 aprilie, a fost 

realizată misiunea de evaluare a serviciilor 

medicale în sectorul penitenciar al Republicii 

 Realizată * 

 
Suport pentru 

studiu din partea  

Agenţiei 

- -Raportul 

misiunii 

-Proces verbal al 
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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 

 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Sănătăţii 

normativ 

elaborat 

Moldova de către un grup de experţi: dr. Fabienne 

Hariga, Expert principal al UNODC, Dna Elena 

Jidobin, Coordonator de proiect UNODC Moldova, 

dr. Lars Moeller, OMS Europa, Manager de 

program al OMS în Regiunea Europeană și dr. 

Silviu Ciobanu, Coordonator de Programe Boli 

Comunicabile, OMS Moldova, prin care s-a evaluat 

nivelul de calitate de prestare a serviciilor medicale 

curente în sistemul penitenciar şi au fost elaborate 

recomandări pentru scenariul reformei structurale 

iniţiate de Guvernul R. Moldova a serviciilor 

medicale în penitenciare. 

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. 

 

Anul 2013: Ministerul Justiției cu asistenţa 

metodologică a Cancelariei de Stat a fost instituit 

grupul de lucru cu scopul elaborării propunerii de 

politică publică „Servicii medicale de calitate în 

mediul penitenciar”. Proiectul propunerii de 

politică publică a fost consultat public la 

24.12.2013, iar opţiunea recomandată de Ministerul 

Justiţie este „Crearea în cadrul sistemului 

penitenciar a unei subdiviziuni subordonate 

responsabile de sănătatea în penitenciare”. Această 

opţiune prevede implementarea unui sistem mixt de 

organizare a sănătăţii penitenciare în cadrul cărora 

de responsabilitatea sistemului penitenciar este 

dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor medicale 

primare, specializate de lungă durată şi de 

recuperare în cadrul sistemului penitenciar, iar 

serviciile medicale înalt specializate urmează a fi 

acordate în cadrul instituţiilor medico-sanitare ale 

Naţiunilor Unite 

pentru 

Combaterea 

Drogurilor şi 

Criminalităţii. 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

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”. 

Planul de 

activitate al 

Guvernului 

Ordinul MJ nr. 

225 din 

29.05.2013. 

 

Scrisoare de 

însoţire 

nr.07/744 din 

23.01.2014 

 

Scrisoare de 

însoțire 

nr.3/2699 din 

17.06.2014 

HG nr.901 din 

27.10.2014. 
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Ministerului Sănătăţii. 

Propunerea de politică publică a fost expediată în 

adresa Cancelariei de Stat pentru coordonare și 

transmitere pentru examinare Comitetului 

Interministerial pentru Planificare Strategică. 

 

Anul 2014: La 26 martie  2014, Comitetul 

Interministerial pentru Planificare Strategică, a 

acceptat pentru implementare opțiunea nr.2, care 

prevede implementarea unui sistem mixt de 

organizare a sănătății penitenciare în cadrul cărora 

de responsabilitatea sistemului penitenciar este 

dezvoltarea și perfecționarea serviciilor medicale 

primare, specializate de lungă durată și de 

recuperare în cadrul sistemului penitenciar, iar 

serviciile medicale înalt specializate urmează a fi 

acordate în cadrul instituțiilor medico-sanitare ale 

Ministerului Sănătății. 

Pentru implementarea opțiunii a fost elaborat 

Planul de acțiuni pentru reorganizarea serviciilor 

medicale din penitenciare, care a fost aprobat, prin 

HG nr.901 din 27.10.2014 (publicat în Monitorul 

Oficial nr. 325-332). 

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 

 

Ministerul Justiţiei,  

Procuratura Generală, 

 Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

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. 

- Legea nr. 252 

din 8.11.2012 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

Proiectul pe 

pagina web a 

Ministerului 

Justiţiei 

Link-ul 

proiectului 

supus 

dezbaterilor 

publice(număr

ul de ordine 

68): 

http://justice.gov

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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Au fost înaintate un set de propuneri pentru 

modificarea Codului de Executare, inclusiv la 

compartimentul procedurii controlului medical 

obligatoriu al persoanelor private de libertate la 

fiecare primire/eliberare din locurile de detenţie. 

 

.md/pageview.p

hp?l=ro&idc=19

2 

 

 

6.4.5.p.3 - Dotarea 

Centrului de medicină 

legală  cu echipamentul 

necesar pentru 

documentarea 

medicală şi efectuarea  

expertizelor medico-

legale corespunzătoare 

în toate cazurile în care 

s-au sesizat, s-au 

pretins ori  

s-au presupus fapte de 

tortură 

Ministerul Sănătăţii Echipament 

procurat 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2014 

Centrului de medicină legală a fost dotat cu 

echipamentul necesar pentru documentarea 

medicală şi efectuarea expertizelor medico-legale 

corespunzătoare în toate cazurile în care s-au 

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

tortură.  

Au fost procurate consumabile şi reactive pentru 

laboratorul histopatologic, toxico-narcologic şi 

biologic al Centrului de Medicină Legală. 

Urmează efectuarea studiului de fezabilitate de 

către experții care vor fi contractați, iar ulterior se 

va purcede la proiectarea laboratorului. 

S-au procurat consumabile necesare pentru 

documentarea adecvată a cazurilor de tortură și 

elaborarea planșelor fotografice la rapoartele 

medico-legale. 

S-a procurat utilaj și consumabile pentru ambalarea 

adecvată a probelor de laborator. 

S-a elaborat și multiplicat Registrul de evidență a 

recepționării și transmiterii plângerilor, declarațiilor 

sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, 

tratament inuman sau degradant. 

 

Realizată * Alocate 537,5 mii 

lei, care au fost 

total utilizate. 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 320,0 

mii lei (Ministerul 

Sanatatii)  care au 

fost total utilizate. 

 

- Contractele 

încheiate cu 

firmele 

respective, 

facturile de 

predare primire 

a mărfii. 

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 

Ministerul Justiţiei 

 

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 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Legea nr. 252 

din 8.11.2012 

 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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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. 

6.4.6.p.1 - Elaborarea 

cadrului normativ 

necesar pentru 

reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele 

tratamente 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Proiect de act 

normativ 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  

– IV, 2012 

În contextul realizării acestei acțiuni, s-a considerat 

oportun de a nu crea un mecanism doar pentru 

victimele infracţiunilor de tortură şi rele tratamente, 

dar de a crea un mecanism unic pentru reabilitarea 

victimelor tuturor tipurilor de infracţiuni. Or, este 

apreciată ca fiind inoportună şi discriminatorie 

instituirea unor reglementări doar pentru victimele 

acestei categorii de infracţiuni, chiar dacă ar fi una 

pozitivă.  

Astfel, a fost propusă 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 a fost trimestrul II și III 

anul 2013.  

A fost analizată practica internaţională a Estoniei, 

Letoniei, Lituaniei, României, precum şi a altor 

state cu un sistem legislativ compatibil cu cel din 

Republica Moldova în domeniul dat. În baza 

analizei efectuate, a fost elaborată versiunea inițială 

a proiectului Legii cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor, pentru a fi propus avizării 

de către subiecţii interesaţi.  

Proiectul a fost transmis la avizare prin scrisoarea 

nr. 03/10089 din 21 octombrie 2014. După 

definitivarea în baza avizelor recepționate proiectul 

a fost remis Centrului Național Anticorupție pentru 

efectuarea expertizei (scrisoare nr. 03/1349 din 17 

februarie 2015). 

Proiectul se definitivează în baza propunerilor 

Centrului Național Anticorupție. Ulterior, acesta va 

Realizata 

Partial 

 

Fundația Konrad 

Adenauer și 

Ministerul Justiției 

din România au 

facilitat schimbul 

de experiență cu 

colegii din 

Republica 

Moldova la acest 

subiect. 

S-a propus 

executarea acestui 

punct din Plan ca 

rezultat al 

executării 

pct. 2.5.3.p.1 din 

Plan. 

 

Scrisoarea nr. 

03/10089 din 

21.10.2014 

 

Scrisoarea nr. 

03/1349 din 

17.02.2015 
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fi remis Guvernului spre examinare. 

6.4.6.p.2 - Dezvoltarea 

serviciilor de 

reabilitare a victimelor 

torturii și altor rele 

tratamente 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Servicii create Trimestrul I, 

2012  

Trimestrul 

IV, 2014 

Acțiunea urmează a fi realizată, în dependență de 

realizarea acțiunii 6.4.6.p.1 cu privire la elaborarea 

cadrului normativ necesar pentru reabilitarea 

victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

 

Nerealizată  - Dificultăți: 
Nu sunt operate     

modificări 

la cadrul normativ 

existent 

- 

6.5.1.p.1 - Elaborarea 

Concepției de 

dezvoltare a instituției 

probațiunii care să 

contribuie la siguranța 

comunității prin 

reabilitarea efectivă în 

societate a 

delincvenților 

 

Ministerul Justiţiei  

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Concepţia 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul 

IV, 2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

OCP a raportat: 

Proiectul Concepţiei de dezvoltare a instituţiei 

probaţiunii care să contribuie la siguranţa 

comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a 

delincvenţilor, a fost  elaborată , iar ulterior 

înaintată prin scrisoarea OCP nr.07/223 din 

11.03.2014 Ministerului Justiției spre aprobare. 

Oficiul central de probațiune a elaborat proiectul 

Concepției și în temeiul pct. 32 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici, a remis proiectul 

Ministerului Justiției spre aprobare, fiind plasat pe 

pagina oficială Web a Ministerului la capitolul: 

Transparenţa în procesul decizional / Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare (proiectul 

nr. 121 -  

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc

=192). 

Astfel, ținând cont de obiecțiile și propunerile 

organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale 

parvenite în adresa Ministerului Justiției în urma 

examinării proiectului Concepției, Direcția 

elaborare a actelor normative din cadrul 

Ministerului Justiției a elaborat sinteza la proiect, 

ulterior a expediat și Centrului Național 

Anticorupție pentru efectuarea raportului de 

expertiză anticorupție. 

Prin ordinul nr. 562 din 20.12.2014 emis de către 

Ministrul Justiției, a fost aprobată Concepția de 

dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să contribuie 

la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în 

societate a delincvenţilor. 

Realizată * 

 

Suport NORLAM 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- -Proiectul 

concepției de 

dezvoltare a 

instituției 

probațiunii  

 

-Scrisoarea nr, 

45/13-o din 11 

iulie 2013 

adresată MJ 

 

-Scrisoarea 

nr.07/223 din 

11.03.2014 

-Ordinul MJ nr. 

562 din 

20.12.2014 

6.5.1.p.2 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

Ministerul Justiţiei  

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Trimestrul 

IV, 2012 -  

Trimestrul I, 

OCP a raportat: 

În acest sens a fost elaborat un proiect de Lege 

amplu şi remis spre coordonare Ministerului 

Realizată * 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 1. Proiectul 

Legii pentru 

modificarea şi 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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normativ cu privire la 

probațiune 

 

Guvernului 2013 Justiţiei la 23.01.2013 nr. 06/42, prin care s-a 

propus modificări şi completări în Legea cu privire 

la probaţiune, Codul penal, Codul de procedură 

penală, precum şi în Codul de executare. Proiectul 

elaborat urmeaza a fi expediat Guvernului la data 

de 19.09.2013. 

 

De asemenea, a fost elaborat un proiect de Lege 

privind modificarea şi completarea Clasificatorul 

unic al funcţiilor publice şi Legii nr. 48 din 22 

martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcţionarilor publici, prin care s-a propus 

substituirea cuvintelor ,,şef al Oficiului central de 

probaţiune”, cu cuvintele ,,director al Oficiului 

central de probaţiune” şi respectiv ridicarea 

plafonului de salarizare a conducătorului, totodată 

fiind propuse modificări în privinţa majorării 

salariilor tuturor consilierilor de probaţiune pentru 

condiţiile de risc, doar pe perioada exercitării 

funcţiei. 

Proiectul elaborat urmează a fi expediat Guvernului 

după avizarea repetată a acestuia pînă la data de 

19.10.2013. 

 

Câteva recomandări referitoare la legislație se 

conțin în Comentariile NORLAM menționate la 

6.5.1. p.1. 

 

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 

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. 

3. Proiectul de 

Lege privind 

modificările şi 

completările în 

Legea cu privire 

la probaţiune, 

Codul penal, 

Codul de 

procedură 

penală, precum 

şi în Codul de 

executare. 

4. Proiectul de 

Lege privind 

modificarea şi 

completarea 

Clasificatorului 

unic al funcţiilor 

publice şi Legii 

nr. 48 din 22 

martie 2012 

privind sistemul 

de salarizare a 

funcţionarilor 

publici 
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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. 

Proiectul de lege a fost expediat Guvernului la data 

de 28.03. 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. 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. 

 

6.5.1.p.4 - Elaborarea 

standardului 

ocupaţional al 

consilierului de 

probaţiune şi corelarea 

indicatorilor de 

performanţă pentru 

activitatea de 

probaţiune cu noul 

sistem de indicatori de 

performanţă pentru 

sectorul justiţiei 

 

Ministerul Justiţiei 1. Standardul 

ocupaţional al 

consilierului de 

probaţiune 

elaborat 

2. Indicatori de 

performanţă 

modificaţi 

Trimestrul 

II-IV, 2013 

În acest sens au fost identificaţi și selectați experţi 

pentru elaborarea standardului ocupaţional al 

consilierului de probaţiune. Acțiunea urmează a fi 

realizată în Semestrul I al anului 2014. 

Prin ordinul şefului Oficiului central de probaţiune 

din 25.06.2014 nr. 89 a fost aprobat Standardul 

ocupaţional al consilierului de probaţiune. 

Realizată 
* Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

 Ordinul nr.89 

din 25.06.2014 

 

Standardul 

ocupațional al 

consilierului de 

probațiune  

6.5.2.p.1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

transferării Oficiului 

central de probaţiune 

în subordinea 

nemijlocită a 

Ministerul Justiţiei Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre  examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-

II, 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 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Hotărîrea 

Guvernului  Nr. 

735 din 03.10.20

12, cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului 

Justiţiei 
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Ministerului Justiţiei probaţiune a fost transferat din subordinea 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare în 

subordinea Ministerului Justiţiei. 

http://lex.justice.

md/md/344973/ 

 

6.5.2.p.2 -Optimizarea 

sistemului organelor de 

probaţiune 

 

Ministerul Justiţiei 1. Serviciul de 

probaţiune 

optimizat 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

revizuită 

Trimestrul 

III, 2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

În baza Hotărîrii Guvernului 735 din 03.10.2012 cu 

privire la optimizarea structurii, activității 

Ministerului Justiției și autorităților administrative 

din subordine, a avut loc reducerea efectivului de 

personal a Oficiului central de probațiune de la 250 

unități la 243 de unități. În acest sens a fost 

modificat statul de personal care a fost vizat la 

Cancelaria de Stat cu nr.01.3.3.1 din 23 ianuarie 

2013 și schema de încadrare aprobată la Ministerul 

Finanțelor cu nr.12/257 din 20.02.2013 a Oficiului 

central de probațiune. 

Realizată * 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 514 

din 16 noiembrie 

2012 

Statul de 

personal și 

schema de 

încadrare 

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 

Ministerul Justiţiei 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 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. 

 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 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 

(Codul de 

executare, Codul 

penal, Codul 

contravenţional) 

3. Ordinul OCP 

nr.142 din 

19.11.2012 

(Instrucţiunea cu 

privire la 

activitatea de 

punere în 

http://lex.justice.md/md/344973/
http://lex.justice.md/md/344973/
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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 sentenţială în 

comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi 

minori este în proces de elaborare în cadrul 

grupului de lucru.  În acest sens, au fost elaborate 

propuneri de modificare şi completare a Legii cu 

privire la probaţiune, Legii cu privire la adaptarea 

socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie, Codul de executare, Codul  penal şi Codul 

de procedură penală, fiind comasate şi incluse în 

proiectul de lege care a fost remis Ministerului 

Justiţiei la 23.01.2013, cu numărul de ieşire 06/42. 

Modificarea Hotărîrii nr. 827 cu privire la Oficiul 

Central de Probațiune a fost transmis Guvernului 

spre aprobare la 26.07.2013. 

Proiectul de modificare și completare a unor acte 

legislative a fost remis Guvernului.  

 

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 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

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. 

1. Planul de învățămînt pentru instruirea inițială a 

consilierilor de probaţiune a fost aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/6 din 15.03.2013. 

Curriculumurile au fost aprobate prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.5/4 din 17.05.2013. 

2. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a 

fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 

din 20.08.2012. Planul include într-un capitol 

Realizată * Suport din partea  

Consiliului 

Europei 

Suport UNICEF-

Moldova 

- Planul de 

învăţămînt și 

curriculum-urile 

sînt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.

md/node/545 

 

Planul de 

formare 

continuă este 

plasat pe site-ul 

INJ. 

http://www.inj.

md/node/18 

 

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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distinct (Capitolul III) 7 seminare cu durata de 2 

zile pentru instruirea consilierilor de probațiune, 

precum și un seminar mixt cu judecători, procurori 

și consilieri de probațiune. 

 

IRP/Oficul Central de Probaţiune 

Curricula pentru instruire continuă a 

consilierilor de probaţiune juvenilă.  

Currcicula de instruire continuă a consilierilor de 

probaţiune a fost elaborată de către 2 experţii ai 

Institutului de Reforme Penale (Victor Zaharia, Igor 

Dolea). Proiectul curriculei a fost coordonat cu 

Oficiul Central de Probaţiune  şi testat în cadrul a 2 

seminare cu participarea a 40 de consilieri de 

probaţiune. Proiectul urmează a fi aprobat de către 

Institutul Naţional al Justiţiei, şi va fi publicat pînă 

la data de 27 septembrie 2013.  Elaborarea 

curriculei a fost posibilă prin sprijinul UNICEF-

Moldova în cadrului proiectului „O mai bună 

protecţie a copiilor în sistemul de justiţie a 

Republicii Moldova. Promovarea Dejudiciarizării 

cauzelor penale cu implicarea copiilor„ 

implementat de IRP.  

 

6.5.3.p.3 -  Elaborarea 

şi implementarea unui 

proiect-pilot privind 

asistenţa psihosocială 

la etapa presentenţială 

Ministerul Justiţiei 1. Zona de 

implementare a 

proiectului-pilot 

identificată 

2. Proiect-pilot 

elaborat şi 

implementat 

Trimestrul 

III-IV,2013 

A fost aprobat prin Ordin OCP nr. 163 din 

16.12.2013 algoritmul „Proiectului pilot privind 

asistența psihosocială la etapa presentențială” şi 

„Metodologia în vederea implementării Proiectului 

pilot privind asistența psihosocială la etapa 

presentențială”.  

În acest sens au fost identificate 14 Birouri de 

probațiune: 

1. BP Ciocana mun. Chişinău, 2. BP Râșcani mun. 

Chişinău, 3. BP Anenii Noi, 4. BP Bălţi, 5. BP 

Cahul, 6. BP Comrat, 7. BP Criuleni, 8. BP 

Drochia,  

9. BP Leova, 10. BP Rezina, 11. BP Râșcani Nord, 

12.BP Șoldănești, 13. BP Taraclia, 14. BP 

Vulcăneşti. 

Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 

2014. 

 

Realizată * Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate)-65,0 

mii lei; 

Cheltuieli reale 

(efective) – 50,3 

mii lei 

 Ordinul de 

aprobare a 

algoritmului 

„Proiectului 

pilot privind 

asistența 

psihosocială la 

etapa 

presentențială” 

şi „Metodologia 

în vederea 

implementării 

Proiectului pilot 

privind asistența 

psihosocială la 

etapa 

presentențială” 
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Proiectul-pilot privind asistența psiho-socială la 

etapa presentențială a fost implementat începând cu 

luna februarie 2014 (conform Ordinului nr.163 din 

16.12.2013) şi derulat în 14 Birouri de probaţiune: 

Ciocana, mun. Chişinău, Râșcani, mun. Chişinău, 

Anenii Noi, Bălţi, Cahul, Comrat, Criuleni, 

Drochia, Leova, Rezina, Râșcani (nord), 

Şoldăneşti, Taraclia, Vulcăneşti. 

În perioada Semestrului I 2014 instituțiile implicate 

în proces de asistenţă psihosocială la etapa 

presentențială:  Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (AOFM), Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei (DASPF), Secţia de 

evidenţă şi documentare a populaţiei (SEDP). 

Numărul minorilor asistaţi -33 minori. 

Ordinul nr. 163 

din 16.12.2013 

 

Ordinul nr. 165 

din 23.12.2013 

 

Ordinul nr. 167 

din 30.12.2013 

 

http://probatiune

.gov.md/?go=pa

ge&p=160 

 

6.5.4.p.1 - Elaborarea 

strategiei de 

comunicare cu publicul 

și cu partenerii 

serviciului de 

probațiune 

 

Ministerul Justiţiei Strategie 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul 

IV,  2012 -  

Trimestrul I,  

2013 

A fost elaborat proiectul Strategiei și plasat pe 

pagina Oficiului central de probațiune pentru 

consultări publice 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=132  

Proiectul Strategiei de comunicare cu publicul și cu 

partenerii serviciului de probațiune, a fost înaintată 

prin scrisoarea OCP nr.07/223 din 11.03.2014 

Ministerului Justiției spre aprobare.  

 Strategia de comunicare cu publicul și cu partenerii 

serviciului de probațiune a fost aprobată prin 

Ordinul MJ nr. 524 din 08.12.2014. 

 

 

Realizată * 

 

Mijloacele 

financiare alocate  

pentru anul 2013 

(planificate)–58,2 

mii lei; 

Cheltuieli reale 

(efective) – 49,3 

mii lei.  

 Strategia de 

comunicare cu 

publicul și 

partenerii 

serviciului de 

probațiune. 

 

Scrisoarea OCP 

nr.07/223 din 

11.03.2014  

 

http://probatiune

.gov.md/?go=pa

ge&p=160 

 

Ordinul MJ nr. 

524 din 

08.12.2014. 

 

6.5.4.p.4 -  Aderarea 

Oficiului central de 

probaţiune la 

Organizaţia 

Europeană de 

Probaţiune (CEP) 

 

Ministerul Justiţiei Calitatea de 

membru 

obţinută 

Trimestrul I-

IV, 2013 

Oficiul central de probațiune a aderat la Organizaţia 

Europeană de Probaţiune în trimestrul I anul 2012. 

 

Realizată * Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

 Scrisoarea de 

confirmare 

6.5.5.p.1 -  Efectuarea Ministerul Justiţiei Studiu efectuat Trimestrul Oficiul central de probațiune a raportat: Realizată * Realizată în limita - Notă 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=132
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
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unui studiu privind 

procedurile de 

soluționare a plîngeril 

or referitoare la 

activitatea serviciilor 

de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar 

 

şi recomandări 

formulate 

III, 2012 – 

Trimestrul 

II, 2013 

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 au fost prezentate de compania 

sociologică selectată.  

 

DIP a raportat: 

Informaţia privind fluxul şi examinarea petiţiilor 

parvenite în adresa DIP pe parcursul anului 2012 se 

anexează în Nota informativă. 

 

Au fost expediate 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,  au 

fost formulate recomandările respective. 

Informaţia privind fluxul şi examinarea petiţiilor 

parvenite în adresa DIP pe parcursul anilor 2010 - 

2012, se anexează. 

Studiul privind procedurile de soluţionare a 

plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de 

probaţiune şi a sistemului penitenciar, a fost 

elaborat de către experţi contractaţi de către 

Ministerul Justiției și a fost făcut public la data de 

22 ianuarie 2014, iar ulterior urmează a fi plasat pe 

site-ul Ministerului Justiției.  

  

 bugetului anual 

aprobat. 

informativă cu 

privire la fluxul 

și examinarea 

petițiilor 

parvenite la DIP 

în 2012 

 

Studiul privind 

procedurile de 

soluţionare a 

plîngerilor 

referitoare la 

activitatea 

serviciilor de 

probaţiune şi a 

sistemului 

penitenciar. 

 

 

6.5.5.p.2 -   Revizuirea 

şi perfecţionarea 

procedurii de 

soluționare a 

plîngerilor referitoare 

la activitatea serviciilor 

de probaţiune şi a 

Ministerul Justiţiei 1. Proiect de act 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare  

Guvernului 

2. Numărul   

de plîngeri 

Trimestrul 

III, 2013 -  

Trimestrul 

II, 2014 

Iniţierea executării acestei acţiuni a depins de 

finisarea procesului de elaborare a Studiului privind 

procedurile de soluţionare a plîngerilor referitoare 

la activitatea serviciilor sistemului penitenciar (acț. 

6.5.5.p.1), care a fost făcut public la data de 22 

ianuarie 2014, iar ulterior plasat pe site-ul 

Ministerului Justiției. 

Realizată * 

 

 

- - http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/refor

ma_sectorul_just

itiei/pilon6/Studi

u_de_examinare

_a_plingerilor_r

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
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sistemului penitenciar soluționate La data de 13 martie 2014 Parlamentul  a adoptat 

legea nr. 21  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 190-XIII  din 19 iulie 1994 cu privire la 

petiţionare. 

Conform modificărilor operate în structura 

Oficiului central de probațiune prin Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 73 din 13.02.2014, Direcția 

juridică din cadrul Oficiului central de probațiune a 

fost abilitată cu competențe depline în vederea 

examinării petițiilor privind activitatea serviciilor 

de probațiune. 

Astfel, în baza Studiului ,,Cu referire la sistemul de 

examinare a plângerilor referitoare al activitatea 

serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar", 

precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 190 

din 1994 cu privire la petiționare, Direcția juridică a 

Oficiului central de probațiune a inițiat un proiect 

de Regulament intern privind procedura de 

soluționare a plângerilor referitoare la activitatea 

serviciilor de probațiune.   

Prin ordinul OCP nr. 187 din  22.12. a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la soluționarea plângerilor 

referitoare la activitatea serviciului de probațiune. 

Au fost înaintate modificări și completări la 

Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, prin introducerea unui nou punct cu 

următorul conținut: ,,135. În subordinea directă a 

șefului Oficiului central de probațiune funcționează 

subdiviziunea interioară responsabilă de 

examinarea plîngerilor referitoare la activitatea 

organelor de probațiune”. 

În perioada anului 2014 au fost înregistrate și 

soluționate 17 plîngeri privind activitatea organelor 

de probațiune. 

 

DIP a raportat: 

Urmare a adoptării Legii nr.82, din 29.05.2014 

pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, a fost modificat Codul de executare cu 

un articol nou - Articolul 2101. Dreptul de 

petiționare și măsuri pentru asigurarea dreptului de 

eferitoare_la_pr

obatiune_si_insti

tutiile_penitenci

are-_Galoi-

2013.pdf 

 

http://lex.justice.

md/md/352426/ 

 

Ordin MJ  nr. 73 

din 13.02.2014 

 

Ordinul nr. 187 

din  22.12.2014 

 

http://www.justi

ce.gov.md/pagev

iew.php?l=ro&i

dc=230 

 

http://www.gov.

md/sites/default/

files/document/a

ttachments/intr0

4_5.pdf  

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiu_de_examinare_a_plingerilor_referitoare_la_probatiune_si_institutiile_penitenciare-_Galoi-2013.pdf
http://lex.justice.md/md/352426/
http://lex.justice.md/md/352426/
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_5.pdf
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petiționare. Acesta prevede că, modul de depunere 

a petițiilor de către condamnați și primirea 

condamnaților în audiență se efectuează în 

conformitate cu Statutul executării pedepsei de 

către condamnați. În acest sens Ministerul Justiției 

a organizat elaborarea și prezentarea propunerilor 

de modificare a Statutul executării pedepsei de 

către condamnați, inclusiv la capitolul 

perfecționării procedurii de soluționare a plîngerilor 

persoanelor deținute. Astfel, la 31.12.2014 a fost 

expediat în adresa Guvernului Proiectul Hotărîrii cu 

privire la modificarea și completarea Statutului 

executării pedepsei de către condamnați aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006. 

În perioada anului curent, au fost primite 2718 

petiții, din care 1826 de la deținuți și 892 de la 

cetățeni. 

În acest sens în ședința Guvernului din 25 februarie 

2015 au fost aprobate modificările la Hotărîrea 

Guvernului  nr. 583 din 26.05.2006, cu privire la 

aprobarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi. 

Toate petițiile au fost examinate, cu expedierea 

răspunsurilor în termen. 

 

Mnisterul Justitiei: 

Menționăm următoarele proiecte, elaborate pentru 

realizarea acestei acțiuni: 

1.Proiectul Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, adoptat de Parlament prin 

Legea nr. 82 din 29 mai 2014. Această lege a 

completat Codul de executare inclusiv și în partea 

ce ține de activitatea serviciilor de probațiune și 

sistemului penitenciar.  

2.La data de 25 august 2014, prin scrisoarea nr. 

07/783 Oficiul Central de Probațiune a remis spre 

promovare versiunea inițială a proiectului Hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 

2010 cu privire la organizarea și funcționarea 

organelor de probațiune. 

Ministerul Justiţiei, în comun cu Oficiul central de 
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probaţiune a definitivat proiectul în cauză și l-a 

remis spre avizare tuturor instituțiilor interesate la 

data de 21 octombrie 2014 prin scrisoarea nr. 

03/10067. 

Prin urmare, propunerile și obiecțiile autorităților 

publice și societății civile interesate au fost luate în 

considerație și, în consecință, proiectul a fost remis 

Centrului Național Anticorupție prin scrisoarea nr. 

03/12021 din 18 decembrie 2014. 

3.În același context, menționăm că a fost elaborat 

proiectul Hotărîrii Guvernului de modificare a 

Statutului executării pedepsei de către condamnați. 

Acest proiect, prin scrisoarea nr. 03/11886  din  15 

decembrie 2014, a fost remis la CNA. Prin 

scrisoarea nr. 03/12309 din 31 decembrie 2014 

proiectul a fost remis spre examinare Guverunlui. 

 

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 

Ministerul Justiţiei Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV, 2012  

Trimestrul 

III, 2013 

În cadrul DIP a fost elaborată şi definivată 

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. 

În temeiul ordinului DIP nr.45 din 12.02.2013 a 

fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ în vederea revizuirii politicii de 

angajare, a sistemului de recrutare a personalului 

instituţiilor penitenciare şi demilitarizării sistemului 

penitenciar. 

Au avut loc şedinţe ale grupului, fiind trasate 

sarcini fiecărui membru al acestuia. 

La 14-17 mai NORLAM a organizat vizită de 

studiu în Norvegia pentru conducerea DIP pentru a 

se familiariza cu sistemul norvegian de recrutare a 

personalului și delegării împuternicirilor (3 

participanți). 

A fost descris modelul norvegian în ceea ce 

privește politica de angajare și sistemul de recrutare 

a personalului în instituțiile penitenciare. 

La data de 30 august 2013, prin scrisoarea 

Departamentului instituţiilor  penitenciare 

Realizată * 

 

Suport NORLAM 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

 

- Studiul 

comparativ 

privind politica 

de angajare  şi 

sistemul de 

recrutare a 

personalului în 

instituţiile 

penitenciare şi 

privind 

demilitarizarea 

completă a 

sistemului 

penitenciar 

-Agenda 

(NORLAM) 

Scrisoarea de 

însoţire 

nr.3/3735 din 30 

august 2013 
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nr.3/3735, studiul comparativ privind politica de 

angajare, sistemul de recrutare a personalului şi 

demilitarizarea sistemului penitenciar a fost remis 

în adresa Ministerului Justiţiei pentru consultare. 

 

6.5.6.p.2 - Elaborarea 

proiectelor de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

revizuirii politicii de 

angajare şi a sistemului 

de recrutare  a 

personalului 

instituţiilor 

penitenciare  și în 

vederea demilitarizării 

sistemului penitenciar 

Ministerul Justiţiei Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborate şi  

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV, 2013 -  

Trimestrul 

III, 2014 

La data de 12.02.2013 prin ordinul DIP nr. 45 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ în vederea revizuirii politicii de 

angajare, a sistemului de recrutare și demilitarizare 

a sistemului penitenciar. 

În anul 2013 grupul de lucru a elaborat  Studiul 

comparativ privind politica de angajare, sistemul de 

recrutare a personalului şi demilitarizarea 

sistemului penitenciar care conţine principalele 

recomandări necesare iniţierii procesului de 

elaborare a cadrului normativ. 

Prin scrisoarea nr. 5/954 din 10.03.2014 DIP-ul a 

informat Ministerul Justiției asupra definitivării 

proiectului cu remiterea acesteia ulterior. La data 

de 13 iunie 2014 proiectul a fost remis Ministerului 

Justiției.  

A fost elaborat Proiectul Legii privind statutul 

funcționarilor publici din Administrația Națională a 

Penitenciarelor, care a fist prezentat pentru 

consultare către 05.08.2014. 

În cadrul acestui proiect s-a acordat o atenție 

deosebită aspectelor ce vizează eficientizarea 

managementului resurselor umane (recrutarea, 

selectarea și angajarea candidaților, promovarea 

personalului în funcție, grad special, categorie de 

calificare etc.), cît și drepturilor și îndatoririlor 

acestora. 

Pentru organizarea revizuirii politicii de angajare şi 

a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor 

penitenciare și demilitarizării sistemului penitenciar 

a fost elaborat proiectul Legii privind sistemul 

administrației penitenciare, care a fost transmis 

autorităților publice spre avizare (nr.03/10159 din 

23.10.2014). 

Proiectul de lege a fost remis la CNA prin 

scrisoarea nr. 03/4276 din 04 mai 2015, iar la data 

de 30 iulie a fost remis Guvernului spre examinare 

Realizată 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014  - 42,7 

mii lei (DIP) 

Dificultati:  

Nu au fost primite 

avizele de la toate 

autoritățile publice. 

- Ordin DIP nr. 

45 din 

12.02.2013 

 - Studiul 

comparativ 

privind politica 

de angajare 

şi sistemul de 

recrutare al 

personalului în 

instituţiile 

penitenciare şi 

privind 

demilitarizarea 

completă a 

sistemului 

penitenciar 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/refor

ma_sectorul_just

itiei/pilon6/Studi

ul_privind_politi

ca_de_angajare_

si_sistemul_de_r

ecrutare_a_perso

nalului_in_instit

utiile_penitencia

re_-DIP-

2013.pdf 

 

 - Scrisoarea nr. 

15/3488 din 

05.08.2014 

 

 - Scrisoarea 

nr.03/10159 din 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf
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și aprobare. 23.10.2014 

 

 - Scrisoarea nr. 

03/4276 din 

04.05.2015 

6.5.7.p.1- Elabora-

rea/modificarea 

codurilor etice ale 

consilierului de 

probațiune și ale 

angajatului din 

sistemul penitenciar 

Ministerul Justiţiei Codurile etice 

elaborate/ 

modificate şi 

aprobate 

Trimestrul 

III, 2012 – 

Trimestrul 

IV, 2013 

DIP a raportat: 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului 

penitenciar este elaborat şi aprobat. 

 

OCP a raportat: 

La 21 martie 2013, prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 264, a fost aprobat Codul 

de etică al consilierului de probaţiune (publicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 64-68 

din 29 martie 2013), care are drept scop instituirea 

principiilor de bază ale eticii consilierului de 

probaţiune şi asigurarea comportamentului 

ireproşabil al acestuia. 

 

Realizată * Acțiune realizată 

cu suportul 

financiar al IRP și 

Asociația 

Profesională a 

consilierilor de 

probațiune. 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) –  

15,0 mii lei;  

Cheltuieli reale 

(efective) – 0,0 

mii lei. 

- Ordinul MJ nr. 

505 din 

07.11.2012  cu 

privire la 

aprobarea 

Codului 

deontologic 

al personalului 

sistemului  

penitenciar 

Hotărîrea 

Guvernului 

Republicii 

Moldova nr. 264 

http://lex.justice.

md/index.php?a

ction=view&vie

w=doc&lang=1

&id=347199 

6.5.7.p.2 -  Crearea 

structurilor 

responsabile de 

respectarea eticii 

profesionale şi de 

soluționarea 

plîngerilor cu privire la 

comportamentul 

consilierilor de 

probaţiune şi al 

angajaţilor sistemului 

penitenciar 

Ministerul Justiţiei Structuri create Trimestrul I-

II, 2014 

Prin ordinul Ministrului Justiţiei din 13.02.2014 nr. 

73, a fost aprobată noua structură a Oficiului central 

de probaţiune. 

Prin Ord. MJ nr.468 din 11.12.2007, a fost aprobat 

Regulamentul comisiei de etică a sistemului 

penitenciar al MJ, conform căruia (prevederile 

pct.3), în fiecare subdiviziune subordonată DIP, au 

fost create structuri responsabile de respectarea 

eticii profesionale care conlucrează activ cu 

conducătorii instituțiilor, fiindu-le asigurate condiții 

adecvate pentru activitate. 

În cadrul DIP, componența comisiei de etică a fost 

actualizată și aprobată prin Ord. DIP nr.235 din 

01.10.2012. 

Potrivit competențelor, comisiile de etică create 

examinează: faptele ce compromit și discreditează 

statutul personalului sistemului penitenciar și sunt 

incompatibile cu principiile bunelor moravuri; 

Realizată * În limita bugetului 

anual alocat 

- Ord. DIP nr.235 

din 01.10.2012 

 

Ordinul 

Ministrului 

Justiţiei nr. 73 

din 13.02.2014 

 

Ord. MJ nr.468 

din 11.12.2007 

 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347199
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347199
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347199
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347199
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347199
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încălcările de disciplină și ordinii publice admise de 

personal; atitudinea neconștiincioasă față de 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și alte 

încălcări ce constituie abateri disciplinare. 

6.5.7.p.3 -  Promovarea 

standardelor etice în 

serviciile de probaţiune 

şi în sistemul 

penitenciar 

 

Ministerul Justiţiei 1. Coduri etice 

publicate 

2. Numărul  

de instruiri 

realizate 

Trimestrul I-

IV, 2014 

Trimestrul I, 

2015 

OCP a raportat: 

La data de 15 și 16 mai 2014 au fost organizate 

două  seminare, în colaborare cu Institutul Naţional 

al Justiţiei, cu tematica “Unele aspecte privind 

prevenirea şi combaterea comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. Etica profesională”  

la care au participat 52 de funcţionari publici. 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului 

penitenciar a fost editat, în număr de 3500 

exemplare. 

În cadrul Programului de instruire profesională a 

colaboratorilor sistemului penitenciar au fost 

preconizate ore de instruire la capitolul etica 

profesională. 

În perioada 08 - 26 septembrie 2014 şi 10 - 25 

noiembrie 2014,  au fost selectaţi pentru participare 

la cursul de formare iniţială  18 consilieri de 

probaţiune pentru studierea disciplinei 

„Deontologia profesională a consilierilor de 

probaţiune”. 

Anul 2015 

În conformitate cu ordinul nr. 42 din 21.04.2015 cu 

privire la delegare, la 22.04.2015 – 15 consilieri de 

probaţiune au participat la seminarul de instruire cu 

genericul „Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea comportamentului corupţional în 

sectorul justiţiei. Etica profesională.” 

 

DIP a raportat: 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului 

penitenciar a fost editat, în număr de 3500 

exemplare. 

În cadrul Programului de instruire profesională a 

colaboratorilor sistemului penitenciar sunt 

preconizate ore de instruire la capitolul etica 

profesională. 

Anul 2014 au fost desfășurate 63 de instruiri, ceea 

ce reprezintă cîte trei instruiri în fiecare 

Realizată  

 

În limita bugetului 

anual alocat 

 

Cu suportul 

financiar al  

NORLAM 

-  - Ordinul MJ 

nr.70 din 

13.05.2014 

 

 - Ordinul nr.71 

din 13.05.2014 

 

 - Ordinul MJ nr. 

505 din 

07.11.2012  cu 

privire la 

aprobarea 

Codului 

deontologic 

al personalului 

sistemului  

penitenciar 

 
-Ordine OCP 

privind 

organizarea și 

desfășurarea 

instruirilor 

 

- Codul de etică 

al consilierului 

de probaţiune 

http://probatiune

.gov.md/index.p

hp?go=page&p=

125 

 - Ordinul nr. 42 

din 21.04.2015 

http://probatiune.gov.md/index.php?go=page&p=125
http://probatiune.gov.md/index.php?go=page&p=125
http://probatiune.gov.md/index.php?go=page&p=125
http://probatiune.gov.md/index.php?go=page&p=125
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subdiviziune a sistemului penitenciar.  

Anul 2015 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului 

penitenciar a fost editat, în număr de 3500 

exemplare. 

În cadrul Programului de instruire profesională a 

colaboratorilor sistemului penitenciar au fost 

preconizate ore de instruire la capitolul etica 

profesională. În semestrul I al anului 2015 au fost 

desfășurate în medie cîte 2 instruiri în fiecare din 

cele 22 subdiviziuni ale sistemului penitenciar. 

6.5.8.p.1 -  Efectuarea 

unui studiu comparativ 

privind planificarea 

individuală a 

executării pedepsei 

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV, 2014 

Trimestrul I, 

2015 

La 24 martie 2015, Studiul ”Individualizarea 

executarii pedepsei penale privative de libertate: 

Realitati si perspective” a fost prezentat în cadrul 

atelierului de lucru - „Condiții de detenție și 

tratamentul deținuțilorˮ, organizat de către DIP în 

parteneriat cu Consiliul Europei.  

Studiul a fost expediat în adresa MJ la 19.05.2015. 

Realizată 

 
Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 75,0 

mii lei (DIP) 

- 1.Studiu 

”Individualizare

a executarii 

pedepsei penale 

privative de 

libertate: 

Realitati si 

perspective” 

  

http://justice.gov

.md/slidepagevie

w.php?l=ro&idc

=571& 

 

6.5.9.p.1 - Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea revizuirii şi 

optimizării sistemului 

de activități educative, 

ocupaţionale şi a altor 

activități sociale oferite 

deţinuţilor 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Educaţiei 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV, 2013 – 

Trimestrul 

II, 2014 

Anul 2014 

În anul 2014, a fost aprobată Legea nr. 82 din 

29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative prin care  articolul 242. Munca 

educativă cu condamnaţii a fost revizuit integral. 

Astfel, acesta a fost redenumit - „Educaţia 

condamnaţilor” și stabilește că lucrul educativ este 

direcţionat spre familiarizarea deținuților cu 

valorile social-umane, respectarea legii, dezvoltarea 

deprinderilor social-utile, ridicarea conştiinţei şi 

nivelului lor cultural. 

De asemenea, pentru realizarea procesului de 

educaţie şi tratament aplicat condamnaţilor, 

administraţia penitenciarului: 

- aplică programe de formare ce vizează 

dezvoltarea personalităţii condamnatului, formarea 

deprinderilor şi oferirea cunoştinţelor ce îi va 

Realizată * 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 30,0 

mii lei  (DIP) 

- Scrisoarea de 

însoţire  nr. 

03/8889 din 

23.09. 2013 

 

Ordinul DIP 

nr.154 din 28 

iunie 2013, cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind 

conditiile de 

organizare și 

desfășurare a 

activității 

educative, de 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=571&
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=571&
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=571&
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=571&
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permite să se reintegreze  în societate; 

- implementează programe psihosociale care vor 

condiţiona schimbarea comportamentală pentru 

îmbunătăţirea capacităţilor condamnaţilor şi 

abordarea problemelor specifice care ar fi putut sa 

influenţeze comportamentul delincvent; 

- desfăşoară activităţi culturale şi sportive pentru 

întărirea comportamentului prosocial; 

- acordă asistenţă psihologică în scopul reabilitării 

psihosociale şi reintegrării în societate a 

condamnaţilor; 

- acordă asistenţă socială condamnaţilor în 

rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială 

sau viaţa personală; 

- asigură desfăşurarea activităţilor cu caracter 

religios; 

- desfăşoară şi alte activităţi necesare în scopul 

reintegrării sociale a condamnaţilor. 

Procesul educaţional al condamnaţilor se desfăşoară 

ţinîndu-se cont de particularităţile individuale ale 

persoanei condamnatului, în urma evaluării 

complexe şi prognozării comportamentului, 

utilizîndu-se forme individuale sau în grup în baza 

metodelor psihopedagogice. 

Procesul de educaţie se efectuează diferenţiat, 

întocmindu-se un plan individualizat de intervenţie 

educativă. 

În acest sens în ședința Guvernului din 25 februarie 

2015 au fost aprobate modificările la Hotărîrea 

Guvernului  nr. 583 din 26.05.2006, cu privire la 

aprobarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi. 

 

Anul 2013 

Prin scrisoarea nr. 03/8889 din 23.09.2013 

Guvernului i-a fost remis proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. La 

data de 16 octombrie 2013 Guvernul a adoptat 

proiectul de lege în cauză. 

Întru executarea obiectivului respectiv art. 242 din 

Codul de executare a fost expus în redacţie nouă 

prin care s-au instituit norme noi referitoare la 

asistență 

psihologică și 

socială din 

penitenciare. 

 

Legea nr. 82 din  

29.05.2014 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

Publicat : 

24.10.2014 în 

Monitorul 

Oficial Nr. 319-

324     art Nr : 

632 
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 Acțiuni cu caracter continuu (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2015) 
 

 

educaţia condamnaţilor. 

Pe parcursul anului 2013, în scopul reglementării 

condiţiilor de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi 

socială desfăşurate cu deţinuţii, a fost elaborat 

Regulamentul privind condiţiile de organizare şi 

desfăşurare a activităţii educative, de asistenţă 

psihologică şi socială din penitenciare, aprobat prin 

ordinul DIP nr.154 din 28 iunie 2013, care cuprinde 

următoarele domenii de activitate: 

Educaţie: evaluarea nevoilor şi planificarea 

activităţilor educaţionale, convorbiri individuale şi 

consilieri educaţionale; instruirea generală şi 

instruirea vocaţiona-tehnică; programele de terapie 

socială; educaţie fizică şi sport; funcţionarea 

bibliotecii şi autoeducarea. 

Asistenţă psihologică: evaluarea psihologică; 

consilierea psihologică şi psihoterapia; 

administrarea programelor psiho-sociale; cercetarea 

psihologică. 

Asistenţă socială: evaluarea nevoilor sociale; 

administrarea programelor de asistenţă socială; 

consilierea problemelor sociale; suportul socio-

juridic. 

 

Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituţiile responsabile 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementar

eal 

acţiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

Nivelul de 

Implementare  

al acţiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii 

lei; Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării acţiunii 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

 

Documente 

probatoare 
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(în cazul în care a 

existat) 

6.1.4.p.3 -  Instruirea 

personalului Curţii 

Constituţionale 

 

Curtea Constituţională, 

Academia de 

Administrare Publică 

1. Numărul  

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  

de persoane 

instruite 

Trimestrul I, 

2015 

Trimestrul 

IV, 2016 

Cu referire la obiectivul care vizează instruirea 

personalului Curții Constituționale, menționăm că în 

perioada 16-23 mai curent, 13 colaboratori ai Curții 

au efectuat o vizită de studiu la Curtea Constituțională 

din Letonia și Lituania, în cadrul căreia s-au 

familiarizat cu bune practici în materie de jurisdicție 

constituțională. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2015 - 148,0 

mii lei. 

 

- - 

6.2.3.p.2 -  Instruirea 

personalului Centrului  

ridicarea nivelului de 

calificare profesională 

Centrul pentru 

Drepturile Omului, 

Academia de 

Administrare Publică, 

Institutul Național al 

Justiției 

1. Numărul 

de cursuri 

organizate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestru I, 

2013 

Trimestrul 

IV, 2016 

Conform planului de instruire au fost organizate 18 

seminare, la care au participat 133 persoane. 

Conform planului de instruiri pentru semestrele I și  II 

ale anului 2013 au fost organizate 32  seminare și 

cursuri de instruiri, la care au participat  293 

persoane. 

Conform planului de instruiri pentru semestrul I al 

anului 2014 au fost organizate 9  seminare și cursuri 

de instruiri, la care au participat  108  persoane. 

 

Conform planului de instruiri pentru semestrul I al 

anului 2014 au fost organizate 9  seminare și cursuri 

de instruiri, la care au participat  108  persoane. 

 

Conform planului de instruiri pentru semestrul II al 

anului 2014 au fost organizate 26 seminare și cursuri 

de instruire la care au participat 116 persoane. 

 

In decursul anului 2014 au fost organizate 35 instruiri 

interne și externe la care au participat 224 persoane. 

Conform planului de instruiri pentru semestrul I al 

anului 2015 au fost organizate 20  seminare și cursuri 

de instruiri, la care au participat  83  persoane. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Au fost alocați din 

buget pentru anul 

2013 - 172,5 mii 

lei. 

 

Au fost alocate 

mujloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 57,5 

mii lei (CPDOM) 

Au fost alocate 

mujloace 

financiare pentru 

anul 2015 - 57,5 

mii lei (CPDOM) 

 

 

 

- 1. Listele 

participanților la 

instruiri. 

2. Planurile  de 

instruiri pentru 

semestrele I și  II 

ale anului 2013. 

3.Agende 

desfășurate 

4. Planul  de 

instruiri pentru 

semestrul I si II al 

anului 2014. 

5.Listele 

participanților la 

instruiri. 

6. Agende 

desfășurate. 

 

7. Planul  de 

instruiri pentru 

semestrul I  al 

anului 2015  

Listele 

participanților la 

instruiri. 

 

6.2.3.p.4 -Organizarea 

forumului anual de 

discuții între  avocatul 

parlamentar și grupuri 

ale societăţii civile care 

activează în domeniul 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

1. Forum  

organizat  

anual 

2. Numărul  

de 

participanţi 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2016 

Anul 2013 

La 29 decembrie 2013  CpDOM a organizat  la 

Comrat un forum de discuții între avocații 

parlamentari și grupuri ale societății civile din UTA 

Găgăuzia.  

Decizia de a organiza activitatea la nivel regional a 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

Au fost alocate 

mujloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 4,6 

mii lei (CPDOM) 

Au fost alocate 

- Nota informativă 

despre eveniment. 

 

http://ombudsman.

md/ro/stiri/instituti

a-nationala-
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drepturilor omului 

 

şi de 

propuneri  

formulate în 

cadrul 

forumului 

fost determinată de lipsa resurselor financiare 

necesare pentru desfășurarea unui astfel de eveniment 

la nivel republican. 

La forum au participat reprezentanți ai 8 asociații 

obștești care activează în regiune. Au fost discutate 

aspecte ce țin de colaborarea între organizațiile 

neguvernamentale, avocații parlamentari și 

autoritățile publice locale în vederea asigurării 

respectării drepturilor omului. În urma discuțiilor au 

fost formulate 11 recomandări.      

Anul 2014    

Ținînd cont de faptul că asigurarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități este una din prioritățile-

cheie ale CpDOM, forumul de discuţie organizat în 

anul 2014 a avut ca scop lansarea discuțiilor cu 

privire la acest subiect.  

Astfel, în perioada 1 -10 decembrie Centrul pentru 

Drepturile Omului a organizat un ciclu de discuții și 

consultări cu reprezentanții societății civile care 

activează în domeniul protecției drepturilor 

persoanelor cu dizabilități. Au fost organizate 4 

întruniri, ce au avut ca teme accesul la infrastructura 

de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, 

de vedere şi de auz; asigurarea persoanelor cu 

dizabilităţi cu încălţăminte, proteze şi mijloace 

ajutătoare; eficienţa serviciilor sociale destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi implementarea 

unui regulament prestarea serviciilor de comunicare 

prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajul 

semnelor cu ajutorul interpretului.  

 

La întruniri au participat 59 reprezentanţi ai 10 ONG-

uri: Asociaţia „Motivaţie” din Moldova, Uniunea 

Organizaţiilor Invalizilor din Moldova, Asociaţia 

„Humanitas”, Societatea Orbilor din Moldova,  

Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor,  AO „Keystone 

Moldova”, AO „Speranţa şi Sănătate”, CMC „Suflet 

şi sănătate”,  Asociaţia Surzilor din Moldova,  Centrul 

de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi. 

 Reprezentanții societății civile au fost invitați să 

participe la eveniment inclusiv prin intermediul 

mujloace 

financiare pentru 

anul 2015 - 12.1 

mii lei (CPDOM) 

 

 

 

ombudsmanului-

lanseaza-ideea-

aplicarii-tacticii-

pasilor-mici-

crearea-unui 

 

http://ombudsman.

md/ro/stiri/invitati

e-conferinta-presa 

 

http://ombudsman.

md/ro/stiri/implem

entarea-

regulamentului-

privind-prestarea-

serviciilor-

comunicare-prin-

utilizarea 

 

http://ombudsman.

md/ro/stiri/asigurar

ea-persoanelor-

dizabilitati-

locomotorii-

mijloace-

ajutatoare-tehnice-

si-incaltaminte 

 

http://ombudsman.

md/ro/stiri/repreze

ntantii-ong-urilor-

dialog-angajatii-

cpdom-tema-

protectiei-sociale-

persoanelor 

 

Asigurarea 

accesului la 

transportul public 

al persoanelor cu 

dizabilităţi 

locomotorii, cu 
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anunțurilor publice plasate pe  pagina web oficială a 

Centrului pentru Drepturile Omului. 

 

În rezultatul discuțiilor și consultărilor organizate a 

fost elaborată și expediată în adresa instituțiilor 

responsabile  rezoluția care conține mai multe 

recomandări privind acțiunile care se impun a fi 

întreprinse în mod operativ de către autoritățile 

publice centrale și autoritățile municipiului Chișinău 

pentru redresarea situației în care se află persoanele 

cu dizabilități.       

Anul 2015 

Forumul anual de discuţii între avocatul parlamentar 

şi grupuri ale societăţii civile care activează în 

domeniul drepturilor omului a fost organizat pe 24 

iunie 2015. La eveniment au fost prezenţi 20 de 

participanţi, membri ai Asociaţiei Surzilor din 

Moldova, Coaliţiei Nediscriminare, Asociaţiei Presei 

Independente, A.O. Junior Achievement, Asociaţiei 

Promo-LEX,  RCTV Memoria, Asociaţiei Copiilor 

Surzi din Moldova, AO Lumos Moldova, 

GENDERDOC-M, APDI Humanitas, Confederaţiei 

Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Centrului de 

Asistenţă Juridică a Persoanelor cu Dizabilităţi,  

Centrului de Resurse Juridice din Moldova, al unui 

ONG din Transnistria, reprezentanţi ai OSCE. 

 În cadrul forumului de discuţie  al ombudsmanului cu 

reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, 

Avocatul Poporului  a prezentat  priorităţile 

mandatului şi a invitat reprezentanţii societăţii civile 

la o colaborare strînsă şi eficientă pentru asigurarea 

respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 

omului.       

dizabilitati de 

vedere şi auz a fost 

tema întîlnirii de 

astăzi organizată 

de Instituţia 

naţională a 

ombudsmanului cu 

reprezentanţi ai 

ONG-urilor 

 

http://ombudsman.

md/ro/content/foru

mul-de-discutie-al-

avocatului-

poporului-la-

prima-editie  

 

6.2.4.p.2  Cursuri de 

instruire privind 

drepturile copilului 

pentru personalul 

Centrului pentru 

Drepturile Omului 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

1. Numărul  

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de personal 

instruit 

Trimestrul 

III, 2013 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

Anul 2013-2014 

Planul de instruire al CpDOM include toate domeniile 

de drept  pe care se axează activitatea instituției, 

inclusiv domeniul drepturilor copilului.  

Din acest considerent, informația  despre cursurile de 

instruire privind drepturile copilului pentru personalul 

CpDOM se regăsește în informația privind realizarea  

Acțiunii nr. 2 din  domeniul de intervenție  specifică 

6.2.3 - ”Instruirea personalului Centrului pentru 

Nerealizata 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2013 - 72,9 

mii lei. 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 -  2,3 

- - 
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Drepturile Omului și al reprezentanțelor acestuia 

pentru ridicarea nivelului de calificare profesională”. 

Conform planului de instruiri pentru semestrul I al 

anului 2014 au fost organizate 9  seminare și cursuri 

de instruiri, la care au participat  108  persoane. 

Anul 2015 

Organizarea cursurilor de instruire privind drepturile 

copilului pentru personalul CpDOM a fost  planificată 

pentru semestrul II al anului 2015, după aprobarea 

structurii noi a reorganizarea Centrului pentru 

Drepturile Omului în oficiul Avocatului Poporului. 

mii lei (CPDOM) 

6.3.1.p.3 - Organizarea 

cursurilor de instruire 

iniţială sau/şi continuă a 

persoanelor care 

lucrează cu copiii aflați 

în contact cu sistemul 

justiţiei 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia de 

Administrare Publică,  

Academia „Ştefan cel 

Mare”, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală,  

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Consiliul de Mediere, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

 

 

Trimestrul I, 

2014, 

Trimestrul 

IV, 2016 

I. Formare inițială 

Anul 2015 

Candidații la funcții de judecător și procuror, 

înmatriculați la studii în anul 2014 în luna iulie 2015 

(semestrul III de studii) vor studia disciplina opțională 

„Justiţia pentru copii”, conform curriculumului 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/2 din 

30.01.2015. 

Consilierii de probaţiune vor studia, în perioada 

august-octombrie, disciplina „Probaţiunea juvenilă”,  

conform curriculumului disciplinar aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/7 din 03.07.2015. 

 

Anul 2014: 

Candidații la funcții de judecător și procuror, 

înmatriculați la studii în anul 2012 au studiat în luna 

februarie (semestrul III de studii) disciplina opțională 

„Justiţia pentru copii”, conform curriculumului 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/1 din 

31.01.2014. 

Consilierii de probaţiune vor studia, în luna 

septembrie, disciplina „Probaţiunea juvenilă”,  

conform curriculumului disciplinar aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/7 din 30.05.2014. 

 

II. Formare continuă 

Anul 2015 
INJ a organizat 11 seminare, fiind instruite 207 

persoane (5 judecători, 11 procurori, 116 avocaţi,  53 

consilieri de probaţiune și 22 persoane  responsabile 

de prelucrarea datelor statistice în conformitate cu 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

INJ, 

OSCE, 

Secretariatul 

Permanent al 

Comitetului 

Naţional pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Fiinţe Umane, 

Centrul 

Intenaţional La 

Strada,  OIM, 

CNPAC, 

NORLAM  

Au fost alocate 

mijloace finaciare 

pentru anul 2014  - 

140,0 mii lei (DIP) 

Au fost alocate 

mijloace finaciare 

pentru anul 2014  - 

158,8 mii lei (INJ) 

Cheltuieli reale 

(efective) – 158,8 

mii lei 

 

Au fost alocate 

mijloace finaciare 

pentru anul 2015  - 

(INJ, CNPAC) -  

172,5 mii lei; 

Riscuri – 
nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate. 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

Norlam: 

Agende  

Planul de formare 

continuă al INJ 

pentru trimestrul II 

2013 

Planul de studiu al 

Penitenciarului  

Goian 

 

Hotărîrea 

Consiliului INJ 

nr.1/1 din 

31.01.2014, 

inclusiv 

curriculumul 

(Anexa 12), și 

nr.6/7 din 

30.05.2014, 

inclusiv 

curriculumul 

(Anexa 8) sunt 

plasate pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.md/

node/545 

Listele de 

participare se 

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
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sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă 

din cadrul instanţelor de judecată). Un seminar a fost 

organizat în parteneriat cu CNPAC. 

 

Anul 2014 

1. În anul 2014, INJ a desfăşurat 14 seminare,  la care 

au fost instruite 373  persoane, respectiv: 

INJ a organizat  8  seminare cu genericul „Audierea 

copiilor victime-martori ai abuzului exploatării 

sexuale”: 

-la 14-15 aprilie, în parteneriat cu misiunea OSCE, au 

fost instruiţi 13 judecători, 14 procurori. 

-la 26-27 mai, 2-3 iunie, 24-26 septembrie, 22-24 

octombrie,  

6-7 octombrie, 10-11 noiembrie, 10-12 decembrie  în 

parteneriat cu Secretariatul Permanent al Comitetului 

Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 

Umane, Centrul intenaţional La Strada,  Misiunea 

OSCE, OIM, au fost instruite 156  persoane dintre 

care   37 judecători, 46 procurori, 73 psihologi. 

-  la 26 februarie, 18 martie, , 17 octombrie, 17 

noiembrie,  INJ a organizat 4 seminare cu genericul 

„Standardele şi procedurile justiţiei pentru minori, 

abilităţile şi cunoştinţele specifice lucrului cu minorii 

”, la care au beneficiat de instruire 98 persoane dintre 

care: 32 judecători, 29  procurori, 26  consilieri de 

probaţiune, 11 avocaţi 

  -  la 28 februarie şi 11 aprilie, au fost organizate de 

către INJ în parteneriat cu CNAJGS, 2 seminare cu 

genericul ,,Asistenţa juridică garantată de stat 

acordată în cauzele cu implicarea copiilor”, fiind 

instruiţi 57 avocaţi. 

  - la 5, 6 martie, 14 august, 18 noiembrie INJ a 

organizat 4 seminare cu genericul „Specificul 

sistemului de justiţie pentru copii şi consolidarea 

sistemului de probaţiune juvenilă” în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire  88 consilieri de probaţiune. 

  -  la 2, 3 aprilie, INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Utilizarea programelor de corecţie  a 

comportamentului”, în cadrul cărora au fost instruiţi 

41 consilieri de probaţiune. 

La 27 martie, 29 octombrie  INJ a organizat 2 

Cheltuieli reale 

(efective) – 104,4 

mii lei 

păstrează la INJ. 

 

 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/node/

18  

 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/node/

18  

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

Hotărîrea 

Consiliului INJ 

nr.1/2 din 

30.01.2015, 

inclusiv 

curriculumul 

(Anexa 12), și 

nr.6/7 din 

03.07.2015, 

inclusiv 

curriculumul 

(Anexa 8) sunt 

plasate pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.md/

node/545 

 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/node/

18  

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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seminare cu genericul „Stabilirea domiciliului 

copiilor după divorţ. Criterii de apreciere a interesului 

superior al minorului în cazul părinţilor cu reşedinţă 

în străinătate. Decăderea din drepturile părinteşti” la 

care au participat 51 judecători, 22 procurori. 

    La  16-17 octombrie şi 3-4 noiembrie, INJ în 

parteneriat cu CNPAC, au organizat 2 seminare cu 

tematica: Protecţia specială a copiilor victime/martori 

ai infracţiunilor, în cadrul cărora au beneficiat de 

instruire 11 judecători, 20 procurori şi 2 psihologi. 

  -  la 14-15 mai, 18-19 iunie,  INJ în parteneriat cu 

NORLAM a organizat 2 seminare cu genericul 

„Protejarea categoriilor vulnerabile de justiţiabili în 

cadrul  procesului penal. Provocări în investigarea 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. Cooperarea  

internaţională-bune practici şi standarde referitoare la 

comisia rogatorie”, fiind instruite 54 persoane (29 

judecători, 12 procurori, 13 avocaţi); 

2. In total, au fost organizate 25 seminare la care au 

fost instruite 627 persoane dintre care 173 judecători, 

143 procurori, 81 avocaţi,  155 consilieri de 

probaţiune, 75 psihologi. 

Unele activități au fost organizate în parteneriat cu 

OSCE, Secretariatul Permanent al Comitetului 

Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 

Umane, La Strada, OIM, CNAJGS, CNPAC, 

NORLAM. 

 

Anul 2013 

INJ a organizat 32 seminare, fiind instruite 730 

persoane. Unele activități au fost organizate în 

parteneriat cu USAID ROLISP, La Strada, UNICEF, 

NORLAM, CpDOM. 

 

MAI araportat: 

În anul 2014 în cadrul Departamentului de dezvoltare 

profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel 

Mare”, s-a desfăşurat un curs de perfecţionare cu 

genericul „Delicvenţa juvenilă”, la care au participat 

30 de angajaţi din cadrul IGP. 

Totodată, în vederea asigurării perfecţionării continue 

a angajaţilor subdiviziunilor MAI în Planul de 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 
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perfecţionare/specializare pentru anul de studii 2014-

2015, a fost inclus continuarea desfăşurarii cursului 

cu tematica „Delicvenţa juvenilă”. 

În Planul cursurilor de perfecţionare/specializare  

pentru anul de studii 2014-2015, a fost inclus cursul 

cu genericul ,,Delicvenţa juvenilă”, care s-a 

desfasurat în perioada 10-14.11.2014, la care au 

participat ofiţerii de urmărire penală, inspectori din 

cadrul secţiilor de securitate publică din cadrul 

secţiilor de securitate publică din cadrul 

subdiviziunilor specializate ale IGP în număr de 30 

persoane. 

 

6.3.1.p.5 - Întocmirea şi 

actualizarea permanentă 

a listei de avocaţi 

specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat 

în cauzele care implică 

copii 

 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listă 

întocmită şi 

actualizată 

periodic 

Trimestrul I, 

2012 - 

Trimestrul  

IV, 2016 

Listele avocaţilor specializaţi în acordarea AJGS 

cauzele care implică copiii sunt actualizate de 2 ori pe 

an: 

În anul 2012: 

Hotărîrea CNAJGS nr. 3 din 11.04.2012 

Hotărîrea CNAJGS nr. 19 din 21.12.2012 

În anul 2013: 

Hotărârea CNAJGS nr. 28 din 12 iulie 2013 

Hotărârea nr. 46 din 16  decembrie 2013    

În anul 2014:   

Hotărârea CNAJGS nr. 6 din 20 iunie 2014 

Hotărârea CNAJGS nr. 31 din 15 decembrie 2014 

CNAJGS asigură avocaţilor specializaţi în acordarea 

AJGS în cauzele care implică copiii, organizarea de 

instruiri tematice cu privire la particularităţile 

specifice în exercitarea apărării pe acest tip de cauze, 

şi suport metodologic prin elaborarea şi distribuirea 

ghidurilor destinate avocaţilor care acordă AJGS în 

cauzele cu implicarea copiilor. 

În anul 2015:   

Lista avocaților  specializați în asistenţa juridică 

garantată de stat în cauzele care implică copii a fost 

actualizată în luna iunie 2015. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

 

- 1.Hotărîrea 

CNAJGS nr. 3 din 

11.04.2012 

2.Hotărîrea 

CNAJGS nr. 19 

din 21.12.2012 

3. Hotărârea nr. 28 

din 12 iulie 2013 

cu privire la 

actualizarea listei 

de avocaţi 

specializaţi care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat în cauzele 

cu implicarea 

copiilor 

4. . Hotărârea nr. 

46 din 16  

decembrie 2013 cu 

privire la 

actualizarea listei 

de avocaţi 

specializaţi care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat în cauzele 

cu implicarea 

copiilor. 
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5. Hotărârea nr. 6 

din 20 iunie2014 

cu privire la 

actualizarea listei 

de avocaţi;  

6. Hotărârea nr. 31 

din 15 decembrie 

2014;  

www.cnajgs.md, 

rubrica: Cadrul 

normativ 

7. Hotărârea nr. 22 

din 25 iunie 2015: 

cu privire la 

actualizarea listei 

de avocați 

specializați care 

acordă asistență 

juridică garantată 

de stat în cauzele 

cu implicarea 

copiilor 

www.cnajgs.md, 

rubrica: Cadrul 

normativ 

6.3.1.p.7  -  Instruirea 

avocaţilor specializaţi în 

asistenţa juridică 

garantată de stat în 

cauzele  care implică 

copii 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

1.Număr de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de avocaţi 

instruiţi 

Trimestrul 

III, 2013 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

Anul 2015: 

INJ a organizat 6 seminare zonale, fiind instruiți 112 

avocați. 

Anul 2014:   

1. INJ  în colaborare cu CNAJGS a desfăşurat  6 

seminare,  la care au fost instruiţi 83 avocaţi, 

respectiv: 

-  la 26 februarie, 8 martie,  17 octombrie, 17 

noiembrie, INJ  în colaborare cu CNAJGS  a 

organizat 4 seminare cu genericul „Standardele şi 

procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi 

cunoştinţele specifice lucrului cu minorii”, fiind 

instruiţi 13 avocaţi. 

  - la 11 aprilie şi 28 februarie 2014,  au fost 

organizate de către INJ în parteneriat cu CNAJGS  2 

seminare zonale cu genericul ,,Asistenţa juridică 

garantată de stat acordată în cauzele cu implicarea 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

INJ, 

OSCE, 

CNAJGS, 

NORLAM 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2015  -  25,9 

mii lei (INJ) 

Chetuieli efective: 

25.9 mii lei 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 -  23.8 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate. 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 

plasate pe  

 

http://inj.md/node/

18  

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

Hotărârea 

CNAJGS nr. 37 

din 25.11.2013 cu 

privire la 

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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copiilor”, fiind instruiţi 57 avocaţi. 

  -  la 14-15 mai, 18-19 iunie,  INJ în parteneriat cu 

NORLAM și în  colaborare cu CNAJGS  a organizat 

2 seminare cu genericul „Protejarea categoriilor 

vulnerabile de justiţiabili în cadrul  procesului penal. 

Provocări în investigarea infracţiunilor de trafic de 

fiinţe umane. Cooperarea  internaţională-bune practici 

şi standarde referitoare la comisia rogatorie”, fiind 

instruiţi 13 avocaţi. 

-  CNAJGS a continuat în 2014 desfășurarea 

cursurilor de instruire inițială și continuă pentru 

avocații care acordă AJGS în cauzele care implică 

copii.  CNAJGS asigură instruirea iniţială şi continuă, 

inclusiv prin intermediul INJ. Astfel, în colaborare cu 

INJ în baza curriculumului de instruire continuă a 

avocaţilor care acordă AJGS copiilor implicaţi în 

sistemul de justiţie penală au fost organizate 5 cursuri 

de instruire la care au participat 100 de avocați care 

acordă AJGS. În cadrul seminarelor organizate în 

colaborare cu INJ avocaţii au beneficiat de câte 8 ore 

de instruire. 

2. În total, au fost desfăşurate 11  seminare, fiind 

instruiţi 183 avocaţi. 

Unele activități au fost organizate în parteneriat cu 

CNAJGS și NORLAM. 

Anul 2013: 

1. INJ în colaborare cu CNAJGS a desfășurat 7 

seminare, la care au fost instruiți și 45 avocați. 

Respectiv: 

- 29-30 mai, 5-6  iunie, 2-3 și 5-6 decembrie,  

CNAJGS în parteneriat cu NORLAM,  au fost 

organizate 4 seminare cu genericul ,,Protejarea 

categoriilor vulnerabile de justiţiabili în cadrul 

procesului penal. Provocări în investigarea 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. Cooperarea 

internaţională - bune practice şi standarde referitoare 

la comisia rogatorie”, fiind instruiți și 22 avocați; 

- la 21, 28 octombrie și 7 noiembrie,  CNAJGS în 

parteneriat cu UNICEF, au fost organizate 3 seminare 

cu genericul „Justiţia pentru minori: standardele şi 

procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi 

cunoştinţele specifice pentru lucrul cu minorii”, fiind 

mii lei (INJ) 

Chetuieli efective: 

23.8 mii lei 

asigurarea 

instruirii iniţiale şi 

continue a 

avocaţilor care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat 

2. Raport 

“Instruirea 

avocaţilor care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat”. 

www.cnajgs.md, 

rubrica: Informaţie 

utilă 

3. Graficele 

seminarelor de 

instruire  

4. Plan de instruire 

continuă a 

avocaţilor antrenaţi 

în sistemul de 

acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

www.cnajgs.md, 

rubrica: Noutăţi/ 

Anunţul „Instruire 

continuă pentru 

avocaţii care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat” din 2 iunie 

2014 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/news/instruire-continua-pentru-avocatii-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat
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instruiți și 23 avocați. 

- 13-16.08.2013 IRP în colaborare cu CNAJGS şi 

suportul UNICEF-Moldova au organizat 2 sesiuni de 

instruire „Acordarea asistenţei juridice garantate de 

stat în cauzele cu implicarea copiilor”- 40 avocaţi 

instruiţi, câte 8 h fiecare. 

 2. În total au fost organizate 9 seminare, la care au 

fost instruiți 85 avocați. 

 

 

www.cnajgs.md, 

rubrica: Noutăţi/ 

Anunţul din 20 

decembrie 2014 

„Activitățile de 

instruire și 

asistenţă metodică 

continuă a 

avocaților care 

acordă asistență 

juridică garantată 

de stat realizate de 

către CNAJGS în 

anul 2014 şi 

perspective pentru 

anul 2015”  

6.3.3.p.4 -  Instruirea 

consilierilor de 

probaţiune juvenilă 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 

Instruirea 

consilierilor 

de 

probaţiune 

juvenilă 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2016 

Anul 2013: 

INJ a organizat 12 seminare, fiind instruite 143 

persoane. Unele activități au fost organizate în 

parteneriat cu NORLAM, UNICEF și OCP. 

Planul calendaristic de formare continuă  pentru 

semestrul II al anului 2013 a fost aprobat prin Ordinul 

Directorului executiv nr.39-13/sem din 10.07.2013. 

Acesta include organizarea a 3 seminare mixte la 21, 

28 octombrie și 7 noiembrie pentru instruirea a 30 de 

consilieri de probațiune juvenilă în comun cu 

judecători, procurori și avocați specializați pe 

domeniul justiției pentru minori. 

La 12 septembrie 2013,  9 colaboratori au participat la 

seminarul regional de instruire cu genericul 

„Drepturile şi obligaţiile persoanei supuse probaţiunii. 

Probaţiune sentinţială - problematică şi soluţii 

practice”. 

În perioada 4-6 septembrie 2013 a fost desfăşurat 

seminarul de instruire cu genericul „Tehnica privind 

interviul motivaţional” cu participarea a 14 

colaboratori, în calitate de formatori fiind experţi 

internaţionali din Riga, Letonia. 

În perioada 20-23 august 2013, Oficiu Central de 

Probațiune în colaborare cu Institutul de Reforme 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Suport NORLAM 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) 2015 

- 21,3 mii lei 

Cheltuieli reale 

(efective): 10,2 

mii lei 

 
Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) 2014-  

40,3 mii lei (OCP) 

 Cheltuieli reale 

(efective): 0,0 mii 

lei 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) - 

2013 (INJ): 208.0  

mii lei  

 Cheltuieli reale 

(efective): 0,0 mii 

lei 

Riscuri – 
nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate. 

Planul 

calendaristic de 

formare continuă 

este plasat pe site-

ul INJ 

http://www.inj.md/

node/18 

 

Ordinile de 

desfășurare a 

instruirilor 

-Agende 

(NORLAM) 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

Ordinul nr. 34 din 

04.03.2014 

 

 Ordinul nr. 35 din 

04.03.2014 

 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.cnajgs.md/ro/news/activitatile-de-instruire-si-asistenta-metodica-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-realizate-de-catre-cnajgs-in-anul-2014-si-perspective-pentru-anul-2015
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Penale au organizat 2 seminare cu genericul 

„Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict 

cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. 

Dejudiciarizarea cauzelor penale”, la care au fost 

instruţi în total 40 de consilieri de probaţiune din 23 

de localităţi a R. Moldova (Ocniţa, Glodeni. Floreşti, 

Edineţi, Bălţi, Ungheni, Teleneşti, Criuleni, Străşeni, 

Chişinău Cimişlia, Căuşeni,  Cantemir, Cahul, 

Drochia, Leova, Ştefan-Vodă  etc.) 

La 15 august 2013, 7 colaboratori au participat la 

seminarul regional de instruire cu genericul 

„Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă”. 

La 08 august 2013, alţi 13 colaboratori au fost 

instruiţi la seminarul regional de instruire cu genericul 

„Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă”. 

La 25 iulie 2013, 17 colaboratori au fost instruiţi în 

cadrul seminarului cu genericul „Consolidarea 

sistemului de probaţiune juvenilă”. 

În perioada 22 iulie-02 august 2013, 19 consilieri de 

probaţiune au fost instruiţi la etapa a II-a a cursului de 

instruire iniţială organizat în colaborare cu Institutul 

Naţional de Justiţie. 

În perioada 17-19 iulie 2013 a fost desfăşurat 

seminarul de instruire cu genericul „Tehnica privind 

interviul motivaţional” cu participarea a 14 

colaboratori, în calitate de formatori fiind experţi 

internaţionali din Riga, Letonia. 

În perioada 03-04 iulie, 14 consilieri de probaţiune au 

participat la seminarul de instruire cu genericul 

„Activitatea de probaţiune cu grupurile vulnerabile”. 

La 27 iunie 2013, 9 consilieri de probaţiune au fost 

instruiţi în cadrul seminarului cu genericul 

„Supravegherea subiecţilor de probaţiune”. 

La 26 iunie 2013, 9 colaboratori au fost instruiţi la 

seminarul de instruire cu genericul „Cadrul normativ 

juridic în activitatea de probaţiune. Evoluţii recente”. 

La 25 iunie 2013, 10 colaboratori au fost instruiţi la 

seminarul de instruire cu genericul „Prima 

întrevedere”. 

La 25 iunie 2013, 17 colaboratori au fost instruiţi la 

seminarul de instruire „Justiţia pentru copii” organizat 

în colaborare cu „Misiunea NORLAM”. 

 Ordine OCP nr. 

53,54,55,56,57 

privind 

organizarea și 

desfășurarea 

instruirilor 

 

Ordine OCP nr. 

38,39,42,57,58,95,

96, 112, privind 

organizarea și 

desfășurarea 

instruirilor 
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La 24 iunie 2013, 8 consilieri de probaţiune au fost 

instruiţi la seminarul cu genericul „Estimarea riscului 

de recidivă”.    

 

În perioada 25-29 martie 2013, 10 colaboratori au 

participat la seminarul de instruire cu genericul 

„Interviul motivaţional”, care s-a desfăşurat şi la 05 

iunie 2013 cu participarea a încă 10 persoane. 

La 14 iunie 2013, 11 colaboratori au participat la 

seminarul de instruire continuă cu genericul 

„Acţiunile consilierului de probaţiune la prima 

întrevedere”. 

La 12.06.2013, 10 colaboratori au participat la 

seminarul de instruire continuă cu genericul 

„Asistenţă şi consiliere” 

La 20 iunie şi 25 iunie 2013 au fost organizate şi 

desfăşurate seminare de instruire în colaborare cu 

Misiunea NORLAM” cu genericul „Justiţia pentru 

copii” cu participarea a 39 de consilieri de probaţiune 

care lucrează cu copii. 

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”. 

-NORLAM cooperează cu Oficiul Central de 

Probațiune în domeniul instruirii consilierilor de 

probațiune juvenilă. Consilierii de probațiune juvenilă 

au participat în 2 seminare de o zi “Întocmirea 

referatului presentințial, întocmirea dosarului și 

confidențialitatea profesională” (20 și 25 iunie 2013).  

-38 participanți din domeniul probațiunii  

 

-NORLAM planifică să ofere suport probațiunii în 
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amenajarea a 2 săli de studiu pentru consilierii de 

probațiune din nord și sud. 

 

În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme 

Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune 

au organizat 2 seminare cu genericul „Mecanismul de 

referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, 

sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea 

cauzelor penale”, la care au fost instruţi în total 40 de 

consilieri de probaţiune din 23 de localităţi a 

R.Moldova (Ocniţa, Glodeni. Floreşti, Edineţi, Bălţi, 

Ungheni, Teleneşti, Criuleni, Străşeni, Chişinău 

Cimişlia, Căuşeni,  Cantemir, Cahul, Drochia, Leova, 

Ştefan-Vodă  etc.) 

 

   1. În anul 2013, INJ a desfășurat 12 seminare, la 

care au fost instruite 143 persoane. Respectiv: 

   - la 25 iulie, 8, 15 august, au fost organizate 3 

seminare cu genericul „Consolidarea   sistemului  de 

probaţiune juvenilă”, fiind instruiți 51 consilieri de 

probațiune; 

   - la 16 și 30 octombrie, 5 noiembrie, în parteneriat 

cu NORLAM, au fost organizate 3 seminare cu 

genericul „Prezenta şi viitoarea cooperare dintre 

probaţiune, procuratură şi instanţele de judecată”, 

fiind instruiți și 24 consilieri de probațiune; 

   - la 21 și 28 octombrie, 7 noiembrie, în parteneriat 

cu UNICEF, au fost organizate 3 seminare cu 

genericul „Justiţia pentru minori: standardele şi 

procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi 

cunoştinţele specific pentru lucrul cu minorii”, fiind 

instruiți și 29 consilieri de probațiune; 

   - la 26 și 28 noiembrie, 3 decembrie, în parteneriat 

cu OCP, au fost organizate 3 seminare cu genericul 

„Evaluarea psihosocială. Asistenţă şi consiliere”, fiind 

instruiți 39 consilieri de probațiune (șefi de birouri). 

   2. În total au fost desfășurate 12 seminare, la care au 

fost instruiți 143 consilieri de probațiune. 

NORLAM a finanțat un curs de instruire de 5 zile 

“Interviul motivațional” la data de 18-22 noiembrie 

pentru 14 consilieri de probațiune specializați în 

lucrul cu minorii, având în calitate de formatori 
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specialiști din Serviciul de Probațiune al României. 

Anul 2014: 

1. INJ a desfăşurat 10  seminare,  la care au fost 

instruiţi 166  consilieri de probaţiune, respectiv: 

-  la 26 februarie, 18 martie, 17 noiembrie INJ  a 

organizat 3 seminare cu genericul „Standardele şi 

procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi 

cunoştinţele specifice lucrului cu minorii”, fiind 

instruiţi  26 consilieri de probaţiune. 

  -  5, 6 martie, INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul ,,Consolidarea sistemului de probaţiune 

juvenilă”, fiind instruiţi 57 consilieri de probaţiune.  

-la 14 august, 17 octombrie, 18 noiembrie,  INJ a 

organizat 3 seminare cu genericul „Specificul 

sistemului de justiţie pentru copii şi consolidarea 

sistemului de probaţiune juvenilă”, la care au 

beneficiat de instruire 42 consilieri de probaţiune. 

  - la 2, 3 aprilie, INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Utilizarea programelor de corecţie  a 

comportamentului”, în cadrul cărora au fost instruiţi 

41 consilieri de probaţiune. 

   2. În total, au fost desfăşurate 10 seminare,  fiind 

instruiţi 166 consilieri de probaţiune. 

Anul 2015 

INJ a organizat 4 seminare, fiind instruiți 53 consilieri 

de probaţiune juvenilă. 

 

OCP a raportat: 

Anul 2014 

La 19 noiembrie 2014 - 7 consilieri de probaţiune 

specializaţi în lucrul cu copii au participat la 

seminarul organizat de IRP cu tematica: “Metode de 

prevenirea a delicvenţei juvenile în Republica 

Moldova”  

În perioada 4 - 5 decembrie 2014, 11 consilieri de 

probaţiune specializaţi în lucrul cu minorii au 

participat la Conferinţa Naţională în sănătatea 

adolescenţilor din Republica Moldova organizată de 

Asociaţia “Societatea pentru Tineri” şi Centrul de 

Resurse la nivel Naţional în Serviciile de sănătate 

prietenoase tinerilor NEOVITA. 

În perioada 08 - 11 decembrie 2014, 3 consilieri de 
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probaţiune au participat la cursul de instruire cu 

genericul “Consilierea adolescenţilor aflaţi în situaţii 

de risc în cadrul Centreleor de sănătate prietenoase 

tinerilor”, organizat de CSPT ,,NEOVITA”. 

În perioada 19 - 20 decembrie şi 22 - 23 decembrie 

2014 au fost organizate seminare cu genericiul 

“Criminologia juvenilă” cu participarea a 22 

consilieri de probaţiune. 

Anul 2015 

La 15 aprilie 2015 - 15 consilieri de probațiune au 

fost instruiți în cadrul seminarului cu genericul 

,,Programe de corecție a comportamentului și de 

adaptare socială pentru minori. Activitate de 

probațiune cu grupurile vulnerabile. Profilul 

psihologic al personalității minorului aflat în conflict 

cu legea. Tehnici și metode de reintegrare a copiilor 

aflați în conflict cu legea penală”.                                                                                                                                           

La 16 aprilie 2015 - 15 consilieri de probațiune au 

fost instruiți în cadrul seminarului cu genericul 

,,Justiția juvenilă: aspecte legislative, modalități de 

sancțiune și asistare”. 

6.3.5.p.2 -Colectarea şi 

prelucrarea datelor 

privind copiii care intră 

în contact cu sistemul  

justiţiei, publicarea 

anuală a acestora pe 

paginile web ale 

autorităţilor publice 

responsabile 

 

Centrul pentru 

Drepturile Omului, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

Date 

colectate, 

prelucrate, 

publicate 

anual şi 

accesibile 

publicului 

 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2016 

DIP a raportat: 

Pe pagina oficială web a DIP penitenciar.gov.md, 

rubrica „Statistica”, cu regularitate (trimestrial, 

anual), sunt publicate informaţii privind persoanele 

aflate în detenţie. Datele statistice conţin informaţii 

actuale la momentul publicării, conţinînd date 

referitoare la categorisirea persoanelor deţinute, în 

funcţie de diferite criterii, inclusiv şi vîrsta. 

Urmare a implementării sistemului de evidență 

electronică a persoanelor aflate în detenție, este 

realizată monitorizarea perioadei deținuților minori 

preluați de către reprezentanții inspectoratelor de 

poliție respectiv durata aflării acestora în custodia 

acestora. S-a constatat că în izolatoarele MAI în 

semestrul I al anului 2014 s/au deținut 20 de minori 

cu perioade cuprinse de la o zi pînă la 16 zile. 

 

MAI a raportat: 

În cadrul Centrului pentru Drepturile Omului a fost 

creat grupul de lucru, fiind desemnaţi şi reprezentanţii 

IGP. 

Realizata 

partial  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

- 

 
Dificultati -  
Potrivit Legii cu 

privire la sistemul 

informațional 

integral 

automatizat de 

evidență a 

infracțiunilor, a 

cauzelor penale și 

a persoanelor care 

au săvîrșit 

infracțiuni, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

este este instituția 

care centralizează 

datele privind 

evidența 

infracțiunilor. 

Actualmente, MAI 

are deja o bază de 

Informaţia este 

publică şi poate fi 

accesată pe site-ul 

DIP 

Proiectul Hotărîrii 

parlamentului 

privind 

modificarea și 

completarea 

Planului de acțiuni 

pentru 

implementarea 

Strategiei de 

reformă a 

sectorului justiției 

pentru anii 2011-

2016 

http://justice.gov.

md/pageview.php?

l=ro&idc=192 
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În acest sens, grupul de lucru s-a întrunit în 2 şedinţe 

de lucru, în cadrul cărora s-au elaborat şi propus 

indicatorii statistici pentru îmbunătăţirea sistemului 

judiciar, care urmau să fie incluşi în Sistemul automat 

de înregistrare şi analiză a statisticilor 

penale/criminale şi altor date de interes pentru 

sectorul justiţiei, în conceptul dezvoltat de către 

Ministerul Justiţiei în cadrul Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei 2011-2016. 

 

CpDOM a raportat: 

Acțiunea nu a fost realizată, deoarece instituția nu 

deține atribuții  în colectarea și prelucrarea propriu-

zisă  a datelor privind copiii care intră în contact cu 

sistemul justiției. Anume din acest considerent  în 

cadrul Atelierului  de lucru din luna iunie 2014, 

privind revizuirea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă în sectorul 

justiției pentru anii 2011-2016 și elaborarea 

propunerilor de ajustare a acestuia situației actuale, s-

a propus reformularea acțiunii / indicatorilor în partea 

ce ține de implcicarea CpDOM. 

 

date. Din acest 

considerent  

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

ar putea fi printre 

instituțiile care 

furnizează 

informații, dar nu 

poate fi instituția 

care colectează și 

prelucrează datele. 

Potrivit proiectului  

Hotărîrii 

Parlamentului 

privind 

modificarea și 

completarea 

Planului de acțiuni 

pentru 

implementarea 

Strategiei de 

reformă a 

sectorului justiției 

pentru anii 2011-

2016, elaborat de 

Ministerul Justiției, 

se propune ca MAI 

să treacă prima 

instituție 

responsabilă  

pentru realizarea 

acestei acțini, în 

locul Centrului 

pentru Drepturile 

Omului, iar 

CpDOM va furniza 

aceste informații 

îbn cazul în care va 

dispune de ele. 

6.3.5.p.3 -  Instruirea 

specialiştilor din cadrul 

autorităților publice cu 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

Anul 2015: 

INJ a organizat 2 seminare, fiind instruite 47 persoane 

(5 judecători,  11 procurori, 4 avocaţi, 5 consilieri de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 
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privire la colectarea şi 

prelucrarea datelor 

statistice în conformitate 

cu sistemul indicatorilor 

internaţionali de justiţie 

juvenilă 

 

Mare” 2. Numărul 

de specialişti 

instruiţi  

 

IV, 2016 probaţiune și 22 persoane  responsabile de prelucrarea 

datelor statistice în conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă din 

cadrul instanţelor de judecată). 

Această activitate va fi realizată în colaborare cu 

UNICEF, în funcţie de realizarea acțiunilor 6.3.5.p.1 

şi 6.3.5.p.2. 

 

Anul 2013 - 2014:  

Instruirea specialiştilor din cadrul autorităţilor publice 

cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor statistice 

în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă nu a fost posibilă din motivul 

lipsei beneficiarilor, precum și lipsa unei metodologii 

de colectare. 

 

MAI a raportat: 

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” au fost 

organizate și desfășurate 2 cursuri și instruite 44 

persoane, cu tematica Tehnologii informaționale 

Evidenta unica a infracțiunilor si contraventiilor. 

 

raportare) anul 2015 - 18.1 

mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

efective: 9.0 mii 

lei 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 - 16.8 

mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

efective: 0 lei 

 

 

 

financiare 

preconizate. 

plasate pe  

http://inj.md/node/

18  

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

6.5.1.p.3 - Monitorizarea 

implementării cadrului 

normativ cu privire la 

probaţiune 

Ministerul Justiţiei  

 

1.Monitoriza

-re 

desfăşurată 

2. Rapoarte 

de 

monitorizare 

întocmite şi 

distribuite 

Trimestrul II, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2015 

OCP a raportat: 

Proiectele de modificare şi completare a actelor 

legislative şi normative înaintate de Oficiul central de 

probaţiune, nu au fost aprobate de Parlament până în 

prezent, însă monitorizarea implementării cadrului 

normativ actual cu privire la probaţiune se efectuează 

continuu, urmând a fi monitorizat procesul 

implementării după modificările şi completările care 

vor intra în vigoare şi în final expuse în rapoarte. 

 

Prin demersul nr. 07/314 din 07.04.2014 adresat 

Ministerul Justiţiei, Oficiul central de probaţiune a 

solicitat includerea Legii cu privire la probaţiune în 

proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

listei actelor legislative şi normative care urmau fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate 

ale administraţiei publice pe parcursul anului 2014. 

Direcția juridică din cadrul Oficiului central de 

probațiune a elaborat Raportul de monitorizare a 

cadrului normativ cu privire la probațiune pe anul 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Demersul nr. - 

07/314 din 

07.04.2014 

 
- Raportul de 

monitorizare a 

cadrului normativ 

cu privire la 

probațiune pe anul 

2014. 

http://probatiune.g

ov.md/?go=page&

p=160 

 

- Hotărârea 

Guvernului nr. 386 

din 16.06.2015 

http://lex.justice.m

d/index.php?action

=view&view=doc

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359285
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359285
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359285
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2014. 

 

Anul 2015 

Prin demersul adresat Ministerului Justiţiei s-a 

solicitat includerea Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu 

privire la probaţiune și Hotărîrii Guvernului nr. 827 

din 10.09.2010 cu privire la organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune în proiectul 

Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea listei 

actelor legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate 

ale administraţiei publice pe parcursul anului 2015. 

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 386 din 

16.06.2015 a fost aprobată lista actelor legislative și 

normative care vor fi monitorizate de către organele 

centrale de specialitate ale administrației publice pe 

parcursul anului 2015, urmînd a fi elaborat la sfîrșitul 

anului raportul final de monitorizare. 

 

DAMEP a raportat: 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 704 din 20 septembrie 

2011 a fost aprobată Lista actelor legislative şi 

normative care vor  a fi monitorizate de către organele 

centrale de specialitate  ale administraţiei publice în 

semestrul II al anului 2011, Legea menționată a fost 

inclusă,(raportul a fost realizat se anexează). 

 

Pentru monitoizarea repetată a fost inclusă Hotărîea 

Guvrnului   Nr. 241 din  05.04.2013 cu privire la 

aprobarea listei actelor legislative şi normative care 

urmau a fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în semestrul I al 

anului 2013, Ținînd cont de faptul că, această 

activitate necesită implicarea societății civile, 

Ministerul Justiției a identificat surse financiare 

(reflectate în CBTM (2014-2016)) pentru anul 2014. 

 

Ministerul Justiţiei, în colaborare cu Oficiul central de 

probaţiune a elaborat  proiectul de lege privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Proiectul de lege a fost elaborat întru executarea  

punctului 6.5.1. subpunctul 2. 

&lang=1&id=3592

85 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359285
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359285
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Proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte. 

Proiectul de lege  a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 643 din  05.08.2014, privind aprobarea 

proiectului legii pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, publicat : 08.08.2014 în 

Monitorul Oficial nr. 223-230, art.  nr : 692. 

În contextul celor expuse mai sus comunicăm că  la 

această etapă nu este oportun   monitorizarea  

implementării cadrului normativ cu privire la 

probaţiune dat fiind faptul că legea actuală urmează a 

fi modificată, inclusiv și din considerentul că 

realizarea punctului 6.5.1.p.3  de fapt se referă la 

monitorizarea activității   punctului 6.5.1. subpunctul 

2 „Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ cu privire la probaţiune”    și nu a legii 

vechi.        

Proiectul de lege  aprobat  de către Guvern a fost 

remis Parlamentului  pentru adoptare.  

 

Anul 2015 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 386 din 16 iunie 2015 a 

fost aprobată Lista actelor legislative şi normative 

care vor  a fi monitorizate de către organele centrale 

de specialitate  ale administraţiei publice în anul 

2015. Lista conține Legea nr.8-XVI din 14 februarie 

2008 cu privire la probațiune și Hotărîrea Guvernului 

nr.827 din 10 septembrie 2010 „Privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune” 

6.5.3.p.5 -  Elaborarea 

programelor 

individualizate de lucru 

pentru toate categoriile 

de beneficiari ai 

serviciului de probaţiune 

 

Ministerul Justiţiei Programe 

elaborate 

Trimestrul  I, 

2014-

Trimestrul 

IV, 2016 

           

În urma analizei efectuate s-a stabilit necesitatea 

elaborării unui program probaţional în scopul 

combaterii comportamentului violent persoanelor 

aflate în conflict cu legea penală şi prevenirea pe 

viitor a săvîrșirii infracțiunii de „violența în familie”. 

A fost elaborat proiectul de program probaţional în 

scopul combaterii comportamentului violent a 

persoanelor violente în familie intitulat „şi tu poți”. 

La 10 iulie 2014, a fost desfășurat Concursul prin 

cererea ofertelor de servicii nr.4259-op/14 privind 

elaborarea unui Program individualizat de lucru 

pentru beneficiari ai serviciului de probațiune. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) : 97,6 

mii lei (OCP) 

Cheltuieli reale 

(efective (OCP) - 

97,6 mii lei 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate): 

292,8 mii lei 

 Proiectul de 

program 

probaţional„şi tu 

poți”. 

 

Ordinul OCP nr. 

189 din 

30.12.2014 
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Programul individualizat de lucru cu beneficiarii 

condamnați pentru violență , a fost elaborat și aprobat 

prin Ordinul OCP nr. 189 din 30.12.2014  

Anul 2015 

In urma Licitatie publice din 29 iulie 2015, a fost 

selectat expertul pentru elaborarea programelor 

individualizate de lucru pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de probaţiune.  

 

Cheltuieli reale 

(efective): 0 mii 

lei 

6.5.3.p.6 -  Instruirea 

consilierilor de 

probaţiune, a 

procurorilor şi a 

judecătorilor cu privire 

la aplicarea legislației ce 

reglementează activitatea 

de probaţiune 

Institutul Naţional al 

Justiţiei  

 

1. Numărul  

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  

de persoane 

instruite 

Trimestrul  I, 

2013 

Trimestrul - 

IV, 2016 

I. Formare inițială 

Anul 2015 

Începînd cu 10 august 2015 au fost planificate  

cursurile de formare inițială cu durata de 3 luni un 

grup de 20 consilieri de probațiune. 

Anul 2014   

Cursurile de formare inițială cu durata de 3 luni au 

fost absolvite de 18 consilieri de probațiune. 

În primul semestru al anului  2014, INJ  în parteneriat 

cu NORLAM a desfăşurat 3 seminare la 30 aprilie, 19 

mai, 12 iunie 2014 cu genericul   „Prezenta şi 

viitoarea cooperare dintre probaţiune, procuratură şi 

instanţele de judecată”,  fiind instruite 57 persoane  

(17 judecători, 15 procurori, 23 consilieri de 

probaţiune şi  alte categorii – 2 persoane). 

2. În total, au fost desfăşurate 3 seminare, fiind 

instruite 57 persoane. 

Anul 2013 

Instruirea inițială a consilierilor de probațiune a 

demarat la 20 mai 2013. Prin ordinul Directorului 

executiv nr.25-13/A din 15.05.2013 au fost 

înmatriculați la cursurile de formare inițială 20 

consilieri de probațiune. Conform calendarului 

academic, 2 august 2013 a fost data limită pentru 

susținerea examenelor de absolvire a cursurilor. 

Planul calendaristic de formare continuă pentru 

trimestrul II al anului 2013 include organizarea, în 

parteneriat cu Misiunea NORLAM, a 3 seminare 

pentru consilierii de probațiune cu genericul 

„Probaţiunea sentinţială în comunitate” la 25 iulie 

(Chişinău), 1 august (Ceadîr-Lunga) și 8 august 

(Bălţi). 

La 19 iunie 2013 NORLAM a organizat masa rotundă 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Suport INJ, OCP, 

NORLAM 

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2015 -  

30.4  mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

efective: 14.2 mii 

lei.  

 

Au fost alocate 

mijloace 

financiare pentru 

anul 2014 -  

19.0 mii lei (INJ) 

Cheltuieli 

efective: 19.0 mii 

lei.  

 

 

30,4/14,2 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate. 

 

 

Planurile sunt 

plasat pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.md/

node/18 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

Agenda 

(NORLAM) 

 

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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“Aplicarea legislației ce reglementează activitatea de 

probațiune – rolul consilierilor de probațiune, 

procurorilor şi judecătorilor”. 

Planul calendaristic de formare continuă pentru 

semestrul II al anului 2013, aprobat prin Ordinul 

Directorului executiv nr.39-13/sem din 10.07.2013, 

include organizarea, în parteneriat cu Misiunea 

NORLAM, la 16, 30 octombrie și 5 noiembrie, a 3 

seminare cu genericul „Prezenta și viitoarea 

cooperare dintre probațiune, procuratură și instanțele 

de judecată”, pentru instruirea a 21 de consilieri de 

probațiune în comun cu judecători și procurori. 

 

În anul 2013 au absolvit cursurile de formare inițială 

cu durata de 3 luni 19 consilieri de probațiune. 

În anul 2013, au fost desfășurate 3 seminare cu 

genericul „Prezenta şi viitoarea cooperare dintre 

probaţiune, procuratură şi instanţele de judecată”, 

fiind instruiți și 24 consilieri de probațiune. 

În total, au fost formați inițial 19 consilieri de 

probațiune și au fost formați continuu 24 consilieri de 

probațiune. 

          
II. Formare continuă 

Anul 2015 

INJ  a organizat, în parteneriat cu NORLAM, un 

seminar, fiind instruite 34 persoane (14 judecători, 10 

procurori și 10 consilieri de probaţiune). 

Anul 2014 

INJ  a organizat, în parteneriat cu NORLAM, 3 

seminare, fiind instruite 57 persoane (17 judecători, 

15 procurori, 23 consilieri de probaţiune şi 2 persoane 

din alte categorii). 

Anul 2013 

În cadrul a 3 seminare mixte au fost instruiți și 24 

consilieri de probațiune. 

    

6.5.3.p.8 -  Instruirea 

personalului organelor 

de probațiune privind 

utilizarea programelor 

de corecţie a 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Institutul Naţional al 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

Trimestrul I, 

2013  

Trimestrul  

IV, 2016 

Conform Planului de instruire inițială și continuă a 

colaboratorilor Oficiului central de probațiune pentru  

anul 2013,  în perioada 18-19 martie 2013, 36 

colaboratori ai OCP au participat la seminarul de 

instruire cu genericul ,,Adaptarea socială a 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate)  

pentru anul 2013–  

713,7 mii lei; 

 Ordinile de 

desfășurare a 

instruirilor 

 

Ordinul nr.46 din 
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comportamentului Justiţiei instruite  persoanelor liberate din locurile de detenţie”.  

 În perioada 25-29 martie 2013, 10 colaboratori şi 

respectiv la  5 iunie 2013alţi 10 colaboratori  au 

participat la seminarele de instruire cu genericul 

„Interviul motivaţional”. 

 La 14 iunie 2013, 11 colaboratori au participat la 

seminarul de instruire continuă cu genericul 

„Acţiunile consilierului de probaţiune la prima 

întrevedere”. 

 La 12.06.2013, 10 colaboratori au participat la 

seminarul de instruire continuă cu genericul 

„Asistenţă şi consiliere”. 

 În perioada 4 - 6 septembrie 2013,  14 consilieri de 

probaţiune au participat la seminarul de instruire cu 

genericul „Tehnica privind interviul motivaţional” 

organizat în colaborare cu experţi din Riga, Letonia. 

În perioada 28 octombrie - 01 noiembrie 2013, 15 

colaboratori au participat la cursurile de instruire 

privind utilizarea programelor de corecţie a 

comportamentului subiecţilor probaţiunii şi a 

schimbului de experienţă între OCP şi Serviciul de 

stat al Letoniei. 

În perioada 18 - 22 noiembrie 2013, alţi 14 consilieri 

de probaţiune au participat la seminarul de instruire 

cu genericul „Interviul motivaţional” organizat în 

colaborare cu NORLAM  şi experţi din România. 

În perioada 07 - 14 decembrie 2013, 18 colaboratori 

au participat la cursurile de instruire privind utilizarea 

programelor de corecţie a comportamentului 

subiecţilor probaţiunii şi a schimbului de experienţă 

între OCP şi Birorurile de probaţiune din Lituania. 

La 26 noiembrie, 28 noiembrie, 03 decembrie 2013 

au fost organizate seminare regionale pentru 42 de 

şefi ai Birourilor de probaţiune cu temetica 

„Evaluarea psihosocială. Asistenţă şi consiliere.” 

 

Oficiul central de probaţiune în colaborare cu 

Institutul Naţional al Justiţiei a organizat seminarul de 

instruire cu tematica: „Utilizarea programelor de 

corecţie a comportamentului” - la 02 aprilie 2014 – au 

fost instruiți 21 de consilieri de probaţiune, iar la  03 

aprilie 2014 - 20 de consilieri. 

Cheltuieli reale 

(efective)–537,7 

mii lei. 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) 

pentru anul 2014 : 

50,7 mii lei (OCP) 

Cheltuieli reale 

(efective): 48,2 

mii lei  

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) 

pentru anul 2015: 

324,0 mii lei 

Cheltuieli reale 

(efective): 0 mii 

lei 

26.03.2014 

 

Ordinul nr.47 din 

26.03.2014 

 

Ordine OCP nr. 

38,39,42,57,58,95,

96, 112, privind 

organizarea și 

desfășurarea 

instruirilor  
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De asemenea, la 27 noiembrie 2014 a fost organizat şi 

desfăşurat un curs  de instruire cu tematica: 

„Prevenirea violenţei la minori”. la care au fost 

instruți 8 consilieri de probaţiune. 

In conformitate cu Planul de formare iniţială a 

consilierilor de probaţiune pentru anul 2014, în 

perioada 08 - 29 septembrie 2014 şi 10 - 25 noiembrie 

2014, 18 consilieri de probaţiune au fost instruiţi – 24 

ore la disciplina „Programe probaţionale şi 

instrumente specifice de lucru”. 

 

Anul 2015 

Instruirea consilierilor de probațiune și schimbul de 

experiență între RM și Letonia, planificat pentru anul 

2015, nu s-au desfășurat în semestrul I. 

La data de 15.04.2015 – 15 consilieri de probaţiune 

au participat la seminarul de instruire cu genericul 

„Programe de corecţie a comportamentului şi de 

adaptare socială pentru minori. Activitate de 

probaţiune cu grupurile vulnerabile, profilul 

psihologic al personalităţii minorului aflat în conflict 

cu legea. Tehnici şi metode de reintegrare a copiilor 

aflaţi în conflict cu legea penală”. 

La data de 20.05.2015 - 10 consilieri de probaţiune au 

participat la atelierul de instruire cu privire la 

implementarea „Programului-pilot individualizat de 

lucru cu beneficiarii condamnaţi pentru violenţă”. 

La data de 20.05.2015 – 12 consilieri de probaţiune 

au participat la atelierul de instruire cu privire la 

implementarea Programului-pilot vocaţional pentru 

minori „Calea spre succes”. 

6.5.4.p.2 -  Elaborarea şi 

distribuirea materialelor 

informative destinate 

publicului larg (broşuri, 

postere) referitoare la 

rolul probaţiunii în 

asigurarea securităţii 

comunitare 

 

Ministerul Justiţiei Numărul de 

materiale 

informaţiona

le elaborate 

şi difuzate 

Trimestrul I, 

2013  

Trimestrul 

IV, 2016 

În perioada trimestrului IV al anului 2012 de către 

Oficiul central de probațiune în colaborare cu 

Institutul de Reforme Penale a fost elaborată o 

broșură destinată beneficiarilor aflați în evidența 

birourilor de probațiune cu titlul  ,,Ce trebuie să știu 

dacă mi s-a aplicat pedeapsa cu munca neremunerată 

în beneficiul comunității?”. Broșura a fost diseminată 

birourilor de probațiune la 12 ianuarie 2013. 

În vederea elaborării materialelor informative a fost 

stabilit tipul de publicitate care urmează a fi derulat în 

lunile iulie - octombrie 2013. 

Realizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

Suport financiar al 

IRP 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate) –  

837,4 mii lei; 

Cheltuieli reale 

(efective) – 811,4 

mii lei. 

 

Mijloacele 

- Copia broșurii 
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Au fost elaborate și editate 30 broșuri și 30 panouri. 

În perioada anului 2013, au fost diseminate 

următoarele materiale informative cu privire la 

activitatea de probațiune: 

1.Manualul consilierului de probațiune; 

2.Ghid de implicare comunitară în activitatea de 

probațiune în privința minorilor; 

3.Ghidul consilierului de probațiune specializat în 

lucrul cu minorii; 

4.Raport de monitorizare privind implementarea 

probațiunii în privința copiilor în conflict cu legea în 

Republica Moldova; 

5.Comentariu la Legea cu privire la probațiune; 

6.Broșură “Ce trebuie să cunoască beneficiarul minor 

al probațiunii?”  

In anul 2013 au fost elaborate 30 tipuri de broșuri și 

postere cu privire la rolul serviciului de probațiune, ca 

urmare acestea fiind distribuite publicului larg 

(beneficiarilor Birourilor de probațiune și 

Administrația publică locală) 

Anul 2015 

Pentru elaborarea şi distribuirea materialelor 

informative destinate publicului larg (broşuri, postere) 

referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii 

comunitare, a fost intocmit caietul de sarcini  și remis 

spre publicare în Buletinul achizițiilor publice. 

financiare alocate 

(planificate) 

pentru anul 2015: 

100,0 mii lei 

Cheltuieli reale 

(efective): 0 mii 

lei 

6.5.4.p.3  -  Implicarea 

mass-mediei  

în promovarea bunelor 

practici în activitatea de 

probaţiune şi a rolului 

comunităţii şi al 

serviciilor comunitare în 

realizarea acestor 

practici (istorii de succes) 

Ministerul Justiţiei Numărul de 

articole 

publicate 

Trimestrul I, 

2013  

Trimestrul 

IV, 2016 

La 14.02.2013 a fost acordat un interviu pentru Jurnal 

TV privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor 

eliberate din detenție, precum și gradul de implicare a 

agenților economici în oferirea locurilor de muncă. 

La 21.02.2013 s-a organizat Conferinţa de presă cu 

privire la implementarea procesului de supraveghere 

prin monitorizare electronică (ME) a persoanelor 

condamnate la pedepse non-privative de liberate. La 

conferință au participat următoarele televiziuni locale: 

PRO TV, Publika TV, TV7 și PrivescEU. 

La 13.03.2013 Biroul de probațiune Basarabeasca de 

comun cu procuratura și Comisariatul de Poliție 

raional s-au petrecut activități de prevenire și 

combatere a violenței în familie și în rîndul minorilor 

cu elevii claselor a IX –a – XII –a ale LT „Marcu 

Tarlev” din s. Bașcalia. Activitatea a fost filmată de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat 

- http://probatiune.g

ov.md/?go=page&

p=2 

 

 

http://www.jurnalt

v.md/ro/news/liber

tatea-un-cosmar-

pentru-detinuti-

7824765/ 

 

 

http://www.publik

a.md/emisiuni/mol

dova--tara-de-

minune_1331.html 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://www.jurnaltv.md/ro/news/libertatea-un-cosmar-pentru-detinuti-7824765/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/libertatea-un-cosmar-pentru-detinuti-7824765/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/libertatea-un-cosmar-pentru-detinuti-7824765/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/libertatea-un-cosmar-pentru-detinuti-7824765/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/libertatea-un-cosmar-pentru-detinuti-7824765/
http://www.publika.md/emisiuni/moldova--tara-de-minune_1331.html
http://www.publika.md/emisiuni/moldova--tara-de-minune_1331.html
http://www.publika.md/emisiuni/moldova--tara-de-minune_1331.html
http://www.publika.md/emisiuni/moldova--tara-de-minune_1331.html
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către televiziunea locală „Bas – TV” și difuzată la 

14.03.2013 pe canalul republican „Regional”. 

 

Conform rapoartelor recepţionate săptămînal privind 

nivelul de mediatizare a activităţii de probaţiune în 

anul 2013 s-au realizat următoarele: 

1.  13 reportaje TV; 

2.  publicarea de către Birourile de probațiune a 23 

articole în presa locală; 

3.  67 de ședințe, mese rotunde, seminare 

informative privind activitatea de probațiune 

organizate de către Birourile de probațiune 

4.  1 conferință de presă; 

5.  plasarea a 66 comunicate de presă pe pagina web 

a Oficiului central de probațiune; 

6. activități instructiv - educative a elevilor din 25 

licee din Republică. 

Pe parcursul semestrului I 2014 au fost realizate:  

- 8 reportaje TV; 

- participarea în cadrul a 2 emisiuni TV și 1 Radio; 

- 11 articole publicate în presa locală; 

- 40 de comunicate plasate pe pagina web a OCP 

privind activitatea sistemului de probațiune. 

 

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate:  

 - 10 reportaje TV; 

 - Participarea în cadrul a 4 emisiuni TV și 1 Radio; 

 - Au fost publicate 15 articole în presa locală; 

 -  Au fost  plasate pe pagina web a OCP 79 de 

comunicate privind activitatea sistemului de 

probațiune. 

Începînd cu anul 2013 pînă în prezent numărul 

vizualizărilor a paginii oficiale a OCP 

(www.probatiune.gov.md)  a crescut, astfel fiind 

înregistrate 150 de vizualizări zilnic. 

Anul 2015 

Pe parcursul semestrului I, 2015 au fost realizate:  

-  7 reportaje TV; 

-  14 apariții în presă; 

-  9 articole publicate în presa locală; 

- 104 comunicate plasate pe pagina web a OCP 

privind activitatea sistemului de probațiune. 

 

 

http://www.privesc

.eu/Arhiva/15013/

Conferinta-de-

presa-cu-privire-

la-implementarea-

procesului-de-

supraveghere-prin-

monitorizare-

electronica-a-

persoanelor-

condamnate-la-

pedepse-non-priva 
 

http://www.trm.md

/ro/avangaraj/avan

garaj-din-10-iulie-

2013/ 
Comunicatele de 

presă sunt plasate 

pe pagina oficială 

a OCP 

Compartimentul 

Știri 

http://probatiune.g

ov.md/?go=page&

p=2 și 

Compartimentul 

OCP în mass-

media 

 

 

http://probatiune.g

ov.md/?go=page&

p=2  

 

http://probatiune.g

ov.md/?go=page&

p=134 
 
http://justice.gov.

http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.privesc.eu/Arhiva/15013/Conferinta-de-presa-cu-privire-la-implementarea-procesului-de-supraveghere-prin-monitorizare-electronica-a-persoanelor-condamnate-la-pedepse-non-priva
http://www.trm.md/ro/avangaraj/avangaraj-din-10-iulie-2013/
http://www.trm.md/ro/avangaraj/avangaraj-din-10-iulie-2013/
http://www.trm.md/ro/avangaraj/avangaraj-din-10-iulie-2013/
http://www.trm.md/ro/avangaraj/avangaraj-din-10-iulie-2013/
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=2
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=134
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=134
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=134
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
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Serviciul protocol, informare și comunicare cu 

mass-media, a elaborat și plasat pe platforma Web a 

Ministerului Justiției 3 comunicate de presă pe 

domeniul Probațiunii, comunicate care au fost 

transmise instituțiilor media: 

 

1. Prima Conferinţa Internaţională privind sancţiunile 

comunitare în ţările din Europa Centrală şi de Est - 

05.06.2014.   

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=

4&id=1993 

2. Aprobarea de către Guvern a unui proiect de Lege 

care vine să opereze modificări la actuala legislație cu 

privire la probațiune - 16.07.2014. 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=

4&id=2106 

3. Deschiderea la Florești a primului Centru de 

reabilitare pentru persoanele aflate în probațiune - 

02.10.2014. 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=

4&id=2260 

 

Anul 2015 

Serviciul protocol, informare și comunicare cu 

mass-media, a elaborat și plasat 7 comunicate de 

presă pe pagina Web a Ministerului Justiției, pe 

pagina de Facebook, communicate care au fost 

transmise  si instituțiilor media. 

 

1. Justiția juvenilă și Guvernul Francez 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=25

75 

2. Şefii birourilor de probaţiune Instruiți în cadrul 

Proiectului EUTAP 4  

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=25

74 

3.  NORLAM vine la Ministerul Justiției cu noi 

inițiative 
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=25

56 

4. Norvegia este dispusă să susțină în continuare 

reformele din justiție 

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=257

5 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=257

4 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=255

6 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=248

0 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=246

0 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=267

7 

http://justice.gov.

md/libview.php?l=

ro&idc=4&id=265

9 

 

 

 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1993
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1993
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2106
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2106
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2260
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2260
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2575
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2574
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2556
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
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 Acțiuni care au un termen de realizare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2015) 

 
 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=24

80 

5. Moldova şi Georgia vor colabora în domeniul 

probaţiunii 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=24

60 

6. Monitorizarea Electronică va alinia justiția din 

Republica Moldova la cele mai eficiente sisteme de 

monitorizare a deținuților utilizate în Uniunea 

Europeană 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=26

77 

7. Sprijin acordat sistemelor de executare, 

probațiune și reabilitare în Moldova 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=26

59 

 

 

 

Numărul domeniului 

de intervenţie, numărul 

şi denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituţiile responsabile 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii de 

rezultat  

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementa

rea 

acţiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

Nivelul de 

implementare 

al acţiunii 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată  

în vederea realizării 

acţiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

6.1.1.p.3 -  Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la Curtea 

Constituţională  şi a 

Ministerul Justiţiei,  

Curtea Constituţională 

Proiecte de 

lege elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Trimestrul I, 

2015 - 

Trimestrul  

IV, 2016 

În contextul celui de-al 5-lea proiect al Uniunii 

Europene de asistență tehnică, Republica Moldova va 

beneficia de asistența unor experți pentru realizarea 

acestei acțiuni. 

Realizata 

Partial 

(pentru 

perioada de 

   

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2480
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2460
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2677
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2659
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Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în 

variantă nouă) 

Guvernului Deja a fost elaborat și coordonat ToR-ul pentru viitorii 

experți, acesta fiind remis la Bruxelles pentru 

aprobare. 

Experții vor acorda suport  pentru elaborarea 

proiectelor de legi. 

După aprobarea ToR-ului, în luna septembrie va fi 

creat grupul de lucru și va demara procesul de 

elaborare a proiectelor de legi. 

raportare) 

6.1.2.p.2 -  Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la Curtea 

Constituţională  şi a 

Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în 

variantă nouă) 

Ministerul Justiţiei,  

Curtea Constituţională  

Proiecte de 

lege elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2015 - 

Trimestrul  

IV, 2016 

În contextul celui de-al 5-lea proiect al Uniunii 

Europene de asistență tehnică, Republica Moldova va 

beneficia de asistența unor experți pentru realizarea 

acestei acțiuni. 

Deja a fost elaborat și coordonat ToR-ul pentru viitorii 

experți, acesta fiind remis la Bruxelles pentru 

aprobare. 

Experții vor acorda suport  pentru elaborarea 

proiectelor de legi. 

După aprobarea ToR-ului, în luna septembrie va fi 

creat grupul de lucru și va demara procesul de 

elaborare a proiectelor de legi. 

Realizata 

Partial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

   

6.1.3.p.2 -  Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la Curtea 

Constituţională  şi a 

Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în 

variantă nouă) 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea Constituţională 

Proiecte de 

lege elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2015 - 

Trimestrul  

IV, 2016 

În contextul celui de-al 5-lea proiect al Uniunii 

Europene de asistență tehnică, Republica Moldova va 

beneficia de asistența unor experți pentru realizarea 

acestei acțiuni. 

Deja a fost elaborat și coordonat ToR-ul pentru viitorii 

experți, acesta fiind remis la Bruxelles pentru 

aprobare. 

Experții vor acorda suport  pentru elaborarea 

proiectelor de legi. 

După aprobarea ToR-ului, în luna septembrie va fi 

creat grupul de lucru și va demara procesul de 

elaborare a proiectelor de legi. 

Realizata 

Partial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

   

6.3.1.p.6 - Elaborarea 

ghidurilor 

metodologice pentru 

avocaţii specializaţi în 

asistenţa juridică 

garantată de stat în 

cauzele care implică 

copiii 

 

 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

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), în anul 2010 CNAJGS în 

colaborare cu Ministerul Justiţiei a elaborat Ghidul 

avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat copiilor aflaţi în conflict cu legea. 

 

În anul 2013 CNAJGS a asigurat actualizarea Ghidului 

metodologic pentru avocaţii specializaţi în asistenţa 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2013:  

85 700 lei au fost 

alocati CNAJGS 

pentru elaborarea şi 

publicarea a 500 de 

exemplare;   

 

Au fost alocate 

Dificultăți: 

Alocaţiile 

financiare 

prevăzute 

pentru 

elaborarea şi 

publicarea 

ghidului au 

fost suspendate 

de către MF, la 

1. Ghidul 

avocatului care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat copiilor 

aflaţi în conflict 

cu legea 

 

http://www.cnajg

s.md/uploads/ass

http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/ro/search/result/3564/249
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
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juridică garantată de stat în cauzele care implică copiii 

şi a asigurat publicarea ghidului în tiraj de 500 de 

exemplare, care a fost distribuit avocaţilor care acordă 

AJGS, practic fiecare avocat a priit un exmeplar. 

 

În anul 2014 CNAJGS a asigurat elaborarea „Ghidului 

avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat copiiilor victime şi martori ale infracţiunilor”. 

Ghidul este transmis pentru publicare în tiraj de 250 de 

exemplare. 

Anul 2015 

În anul 2014 CNAJGS a estimat bugetul necesar 

pentru elaborarea şi publicarea ghidului şi a înaintat 

propunerile pentru finanțare în CBTM 2015-2017.   

Acțiunea este prevăzută pentru anul 2015. 

Actualmente nu sunt disponibile resurse financiare 

pentru realizarea acesteia. 

mijloace financiare 

pentru anul 2014: 55, 0 

mii lei 

Au fost alocate 

CNAJGS pentru  

elaborare şi publicarea 

a 250 de exemplare a 

ghidului în anul 2014. 

o lună după 

aprobarea 

bugetului 

pentru anul 

2015, din 

cauza 

insuficienţei 

resurselor 

interne şi 

externe de 

finanţare a 

deficitului 

bugetar 

aprobat. 

 

În lipsa 

mijloacelor 

financiare nu 

este posibilă 

contractarea 

experţilor 

pentru 

efectuarea 

studiului 

et/file/ro/240/Ghi

dul_avocatului_c

opii_in_conflict_

cu_legea.pdf 

2. Publicația – 

Ce faci cînd 

copilul tău este 

în conflict cu 

legea?  

3.  Ghidul 

avocatului care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat copiiilor 

victime şi 

martori ale 

infracţiunilor. 

 

6.3.2.p.2 - Amenajarea 

în incinta instanţelor de 

judecată, a 

procuraturilor și a 

comisariatelor  de 

poliţie a spațiilor 

destinate asistenţei şi 

audierii copiilor 

 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Numărul de  

spaţii 

amenajate în 

cadrul 

instanţelor de 

judecată, 

procuraturilor, 

comisariatelor 

de poliţie 

 

Trimestrul  I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2016 

Au fost identificate spațiile care vor fi amenajate 

pentru asistența și audierea copiilor în 6 procuraturi 

teritoriale. 

În cadrul Ministerului Justiției a fost creat un grup de 

lucru care s-a întrunit în mai multe ședințe după cum 

urmează la data de data de 30.05.13, 13.06.13, 

03.07.13 și 31.07.13.   

În cadrul acestor ședințe s-au decis următoarele: 

1. Procuratura Generală, din fondurile alocate pentru 

2013, urmau să amenajeze încăperi destinate asistenţei 

şi audierii copiilor în următoarele  6 localități: or. 

Ocnița, or. Soroca, or. Orhei, or. Anenii Noi, or. 

Leova, or. Cahul. Aceste spații vor fi folosite pentru 

audierea minorilor victime și martori ale infracțiunilor 

în baza art. 1101 Cod de Procedură Penală al RM. 

2. Ministerul Afacerilor Interne, din fondurile 

alocate pentru 2013, urmau să amenajeze 6 spații de 

audiere a minorilor bănuiți de săvîrșirea infracțiunilor 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare)   

Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2013  

următoarelor instituții: 

Procuratura Generală, 

MAI, Instanțelor 

Judecătorești – 3204,0 

mii lei și 1008,0 mii 

lei.  

 

MAI: Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2014-

268546.27 mii lei    

- Ordinul MJ nr. 

215 din 

22.05.2013. 

 

 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
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sau care sunt martori sau victime în alte cauze decît 

cele care cad sub incidența art. 1101 Cod de Procedura 

Penală al RM. Locația celor 6 spații urmau să fie 

stabilite și ele vor fi folosite și pentru desfășurarea 

procedurii de recunoaștere. 

3. Din finanțele alocate pentru 2013 urmează a fi 

examinată posibilitatea autorităților publice de a crea 

o casă cu scop de audiere și asistență a copiilor martori 

și victime ale infracțiunilor în Chișinău. 

NORLAM intenționează să înființeze un centru (casă) 

pentru copii în Chișinău. 

Totodată, conform Rezoluției cu privire la amenajarea 

spațiilor de audiere a copiilor și  modificarea art. 1101 

Cod de Procedura Penală, a  Grupului de lucru inter-

instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 

p.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016 ( Ședința nr. 5/13 din 25 septembrie 2013) 

în instanțele de judecată se stopează procesul de 

amenajare a spațiilor de audiere a minorilor. 

Mijloacele financiare alocate în acest scop pentru anul 

2013 urmează a fi redistribuite pentru achiziționarea 

echipamentului audio/video care să faciliteze 

examinarea materialelor de acest tip, iar finanțele care 

vor rămîne se vor redistribui pentru amenajarea 

spațiilor pentru audierea martorilor anonimi. 

 

MAI a raportat: 

Au fost efectuate lucrări de reparaţie a camerelor de 

audiere a minorilor din IP Centru, IP Botanica, IP 

Ciocana și IP Criuleni, IP Edineț, IP Căușeni, Ceadîr-

Lunga. 

Camerele au fost înzestrate cu mobilier şi utilajul 

tehnic nou. 

 

Anul 2014: 

Departamentul de Administrare Judecatoreasca: 

Pînă la momentul actual au fost amenajate 22 spaţii de 

audiere a copiilor in condiţii prietenoase în 22 instanţe 

judecătoreşti după cum urmează: 

1).Curtea de Apel Bălţi - condiţii moderne conform 

standardelor (145.500 mii lei, Organizaţia 
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internaţională pentru migraţie); 

2).Judecătoria Hînceşti - starea foarte bună, dotată cu 

echipament modern; 

3).Judecătoria Botanica-starea foarte bună, dotată cu 

echipamentul necesar potrivit standardelor stabilite 

(100.000 mii lei SRSJ). 

4).Judecătoria Teleneşti-este după reparaţie, condiţii 

moderne conform standardelor; 

5).Judecătoria Anenii Noi-după standarde, dotată cu 

echipament modern; 

6).Judecătoria Basarabeasca-cameră modernă dotată cu 

echipament din mijloacele alocate instanţei în 

sumă de 45.000 mii lei; 

7).Judecătoria Criuleni-au o camera modernă, dotată 

cu echipament, dar nu e conectat, a fost amenajatădin 

mijloacele flnanciare alocate instanţei în sumă de 

32.000 mii lei; 

8).Judecătoria Floreşti-au camera modernă, dotată cu 

echipament din mijloacele financiare alocate 

instanţei în sumă de 92 931, 68 mii lei; 

9).Judecătoria Ceadîr Lunga-au cameră modernă 

dotată cu echipament, 9000 mii lei pentru mobilier 

din mijloacele alocate instanţei, echipamentul a fost 

donat dar nu cunosc de cine. 

10).Judecătoria Comrat- dispune de o camera de 

audiere in stare bună, amenajată din contul alocărilor 

financiare pentru instanţă, dotată cu echipament, suma 

alocată 40 000 mii lei. 

11).Curtea de Apel Comrat- dispun de o camera pentru 

audierea copiilor cu echipamentul necesar, amenajată 

din sursele financiare alocate pentru implementarea 

strategiei de pînă la 40 000 mii lei; 

12).Judecătoria Călăraşi-au amenajată o camera pentru 

audierea copiilor; 

13).Judecătoria Orhei- Amenajată camera pentru 

audierea copiilor, 20.000 mii lei din contul alocaţiilor 

instanţei, 45 000 mii lei din fondurile alocate pentru 

implementarea strategiei; 

14).Judecătoria Taraclia-cameră amenajată din contul 

resurselor financiare alocate pentru implementarea 

strategiei în sumă de 45 000 mii lei; 

15).Judecătoria Donduşeni-cameră amenajată din 
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contul resurselor financiare alocate pentru 

implementarea strategiei în sumă de 45 000 mii lei; 

16).Judecătoria Cahul-amenajată o cameră modernă 

pentru audierea copiilor din sursele financiare proprii 

în sumă de 42, 7 mii lei; 

17).Curtea de Apel Cahul- amenajată o camera 

modernă pentru audierea copiilor din sursele financiare 

proprii în sumă de 44,9 mii lei; 

18).Judecătoria Rezina- o cameră modernă pentru 

audierea copiilor din sursele financiare proprii in sumă 

de 45,1 mii lei; 

19).Judecătoria Glodeni -amenajată o cameră modernă 

pentru audierea copiilor din sursele financiare proprii; 

20).Judecătoria Briceni- amenajată o camera modernă 

pentru audierea copiilor din sursele financiare proprii 

în sumă de 43, 5 mii lei. 

21).Judecătoria Soroca-dispune de o cameră modernă 

amenajată potrivit cerinţelor. 

22).Judecătoria Bălţi-starea medie, este dotată cu 

mobilă semimoale nu prea de calitate, aceasta necesită 

a fi înlocuită, se efectuează înregistrarea audio, video 

(doar prin skype.) In Judecătoriile Ocniţa şi Făleşti 

există cîte o cameră cu reparaţie cu destinaţie în acest 

scop, dar nu au echipament. Judecătoria Edineţ are o 

sală amenajată cu eforturi proprii,care necesită 

reparaţii, mobilier învechit, înregistrarea video nu este 

posibilă şi nu se utilizează, la necesitate se deplasează 

la Curtea de Apel Bălţi. 

Anul 2015 

In cadrul instanţelor au fost amenajate potrivit 

cerinţelor 26 camere destinate asistenţei şi audierii 

copiilor, în 7 instanţe camerele au fost amenajate 

parţial, fie numai cu mobilier, fie numai cu echipament 

sau fiind doar  alocat spaţiu. 

6.3.3.p.3 - Asigurarea 

recrutării consilierilor 

de probațiune juvenilă 

cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței 

sociale 

Ministerul Justiţiei 

 

Numărul  

consilierilor de 

probaţiune  cu 

studii în 

domeniu 

recrutaţi 

Trimestrul  I, 

2012 -  

Trimestrul 

IV, 2016 

OCP  a raportat: 

Anul 2012-2013 

În perioada de raportare au fost încheiate acorduri de 

colaborare cu instituţii superioare de învăţământ din 

republică în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi 

de licenţă a studenţilor absolvenţi a facultăţilor de 

psihologie şi asistenţă socială, cum ar fi: 

-Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; 

Realizată 

Partial 

(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; 
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-Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată; 

-În lunile martie-mai 2012 au petrecut stagiile de 

practică în cadrul subdiviziunilor teritoriale şi a 

aparatului central 16 studenţi – viitori absolvenţi ai 

instituţiilor menţionate. 

-Totodată în urma desfăşurării concursurilor privind 

ocuparea funcţiilor publice vacante au fost angajaţi 3 

consilieri de probaţiune cu studii în domeniul 

psihologiei. 

La data 17 ianuarie 2013 în cadrul sistemului de 

probaţiune activau 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 au fost 

modificate după avizarea noului Stat de personal, 

elaborat în legătură cu optimizarea sistemului de 

probaţiune.  

NORLAM a oferit recomandări referitoare la 

recrutarea și îndrumarea noilor angajați din probațiune.  

NORLAM a semnat un acord de cooperare cu 

Facultatea de Asistență Socială și Sociologie a 

Universității de Stat din Moldova. Adițional la 

promovarea practicii de licență în domeniul 

penitenciar/probațiune, NORLAM a ținut prelegeri la 

USM, în speranța generării de cunoștințe și interes 

pentru activitate corecționale. 

 

3. Acordul 

încheiat cu USM 

privind 

efectuarea 

stagiilor de 

practică. 

NORLAM: 

-Scrisoarea  

45/13-o din 11 

iulie 2013 

adresată MJ - 

Comentariile  

NORLAM  

 

-Acordul dintre 

Facultatea de 

Asistență Socială 

și 

Sociologie/NOR

LAM din 25 

ianuarie 2013 

-Anunțurile 

privind 

concursurile de 

angajare plasate 

pe pagina 

oficială a OCP 

http://probatiune.

gov.md/?go=pag

e&p=129 

 

Hotărîrea 

GuvernuluiNr. 

749  

din  20.09.2013 

http://lex.justice.

md/md/349708/ 

 

Ordinul nr.107-p 

din 14.04.2014 

  

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=129
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=129
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=129
http://lex.justice.md/md/349708/
http://lex.justice.md/md/349708/
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Au fost încheiate Acorduri de colaborare cu instituţii 

superioare de învăţământ din republică în vederea 

desfăşurării stagiilor de practică şi de licenţă a 

studenţilor absolvenţi a facultăţilor de psihologie şi 

asistenţă socială:  

1.Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; 

2.Universitatea de Stat din Moldova; 

3.Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. 

Pe parcursul anului 2013, au efectuat stagiile de 

practică în cadrul subdiviziunilor teritoriale şi a 

aparatului central 20 studenţi – viitori absolvenţi ai 

instituţiilor menţionate. 

În urma desfăşurării concursurilor privind ocuparea 

funcţiilor publice vacante, au fost angajaţi 3 consilieri 

de probaţiune cu studii în domeniul psihologiei. 

Deasemenea a fost aprobată prin Hotărîrea 

GuvernuluiNr. 749 din  20.09.2013 modificarea 

efectivului limită al Oficiului central de probaţiune, cu 

introducerea a 42 unităţi de personal suplimentar la 

cele 243 existente. 

Au fost organizate şi desfășurate 2 concursuri pentru 

ocuparea funcțiilor publice vacante în urma cărora au 

fost angajați 2 funcționari publici cu studii în domeniul 

psihologiei şi pedagogie. 

Anul 2014 

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate şi 

desfășurate 4 concursuri pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante. 

Anul 2015 

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative a fost aprobat de către Parlamentul RM 

în a doua lectură la 3 iulie 2015, prin urmare, Oficiul 

central de probatiune urmează a fi reorganizat în 

Inspectoratul Național de Probațiune, respective cu 

schimbarea statului de personal prin introducerea a 15 

unități de personal (cu studii în domeniul psihologiei și 

asistenței sociale) planificat pentru anul 2015. 

Pe parcursul anului 2015 Oficiul central de probaţiune 

a încheiat Acord de colaborare cu Universitatea 

Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Facultatea Psihologie 

şi Psihopedagogie specială şi Convenţie de parteneriat 

cu Universitatea de Stat din Moldova, prin urmare 13 

Ordinul nr.236-p 

din 20.06.2014 

 

http://www.parla

ment.md/Procesu

lLegislativ/Proie

ctedeactelegislati

ve/tabid/61/Legis

lativId/2699/lang

uage/en-

US/Default.aspx 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2699/language/en-US/Default.aspx
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studenţi au efectuat stagiul de practică şi 3 absolvenţi - 

activitatea de voluntariat în birourile de probaţiune. 

6.3.4.p.6 - Elaborarea 

şi implementarea unor 

programe de 

învăţământ general şi 

vocaţional pentru copiii 

aflaţi în detenţie 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei 

Programe 

elaborate şi 

implementate 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul 

IV 2016 

Conform ordinului comun semnat între MJ, ME, şi MF 

(nr.399 din 30.08.2012) în Penitenciarul nr.10-Goian, 

au fost deschise clase de instruire generală a deţinuţilor 

minori, afiliate Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

com. Ciorescu.  De comun cu conducerea instituţiei de 

învăţămînt nominalizată a fost stabilită perioada şi 

modalitatea de evaluare a cunoştinţelor şcolare, pentru 

stabilirea gradului de pregătire a deţinuţilor pentru ai 

plasa corespunzător în clasele a 5-a – a 9-a, sau după 

caz incluşi în activităţi de alfabetizare. Concomitent, a 

fost asigurată deschiderea claselor afiliate la Şcoala de 

meserii nr.2 din or. Cricova, astfel pentru instruire 

profesională a deţinuţilor minori au fost oferite 30 de 

locuri la specialitatea bucătar. 

Setul de programe pentru instruire generală a 

minorilor, este elaborat de Ministerul Educației, în 

coordonare cu Institutul de Științe ale Educației și 

serviciile abilitate ale DIP. Această formă educațională 

se realizează de profesorii școlilor/liceelor la care 

aparțin clasele create în penitenciare.  

In scopul asigurării dreptului la instruire, conform 

prevederilor CE (art.241), în toate penitenciarele, 

excepție izolatoarelor de urmărire penală, se 

organizează instruirea profesională a condamnaților.  

 

Instruirea generală a deţinuţilor minori din custodia 

sistemului penitenciar se realizează în baza Planul-

cadru de învățămînt  aprobat prin ordinul ME nr.370 

din 06.05.2014, implementarea căruia este de 

responsabilitatea Direcţiilor raionale/municipale de 

învăţămînt: Chişinău, Hînceşti, Cahul, Bălţi, Rezina, 

inclusiv gimnaziilor, liceelor, şcolilor la care sunt 

afiliate clasele din penitenciare. 

În penitenciare, de către serviciile activitate educativă, 

psihologică şi asistenţă socială, se implementează şi 

programe psihocorecţionale, ce includ activităţi de 

schimbare comportamentală, care au drept scop 

diminuarea riscului de recidivă, ghidarea 

condamnaţilor către conştientizarea şi elaborarea 

situaţiilor de soluţionare a problemei, dezvoltarea 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Suport NORLAM. 

 

Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2014  - 

159,2 mii lei (DIP) 

 

Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2014  - 

500,0 mii lei 

(Ministerul Educatiei) 

Recomandare

-  A permite 

utilizarea 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

Ministerului 

Educației 

pentru 

elaborare de 

programe 

pentru 

activități ce 

facilitează 

implementarea 

programelor de 

învăţământ 

general şi 

vocaţional 

pentru copiii 

aflaţi în 

detenţie 

1. Ordin ME, 

MJ, MF clase de 

instruire generala 

pentru deținuții 

minori (nr.399 

din 30.08.2012; 

 

2. Ordin  ME nr. 

633 din 

28.06.2012 cu 

privire la 

învățămîntul 

secundar 

profesional; 

 

3. Planul-cadru 

de învățămînt  

aprobat prin 

ordinul ME 

nr.370 din 

06.05.2014; 

(http://www.edu.

md/file/Plan%20

Cadru%202014-

2015_.pdf ) 

 

4. Ordin ME nr. 

1151 din 10 

decembrie 2013, 

cu privire la 

aprobarea 

planurilor de 

învățămînt  

profesional; 

 

5.Hotărîrea 

Guvernului 

Republicii 

Moldova nr.721 

din 03 
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abilităţilor social-utile, dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare interpersonală, inclusiv şi programe de 

orientare vocaţională. 

Programul de orientare vocaţională cuprinde mai multe 

componente care vizează dezvoltarea tinerilor pentru 

un management propriu al carierei. Obiectivul general 

al acestui tip de consiliere este de a forma şi dezvolta 

abilităţi necesare în vederea identificării, achiziţionării, 

evaluării şi utilizării informaţiilor despre sine şi piaţa 

muncii, abilităţi ce vor facilita luarea unei decizii cît 

mai realiste cu privire la statutul social şi ocupaţional. 

Totodată, acest program răspunde unor nevoi de 

orientare profesională care îi ajută pe beneficiarii 

serviciilor să-şi dezvolte abilităţi specifice în patru 

domenii de competenţă: auto-cunoaştere şi auto 

acceptare, planificarea traseului profesional, căutarea 

şi menţinerea unui loc de muncă, rezolvarea de 

probleme şi luarea de decizii.  Astfel, beneficiarii sunt 

implicaţi într-un proces interactiv de informare, 

activităţi practice şi interviuri personale, sub trei 

forme: Autoevaluare şi acceptarea propriei persoane; 

Îmbinarea conceptului despre sine cu lumea 

înconjurătoare; Stabilirea scopului şi dezvoltarea 

planurilor în concordanţă cu această relaţie, propria 

persoană şi mediul în care trăieşte. 

 

Pe parcursul anului de învăţămînt 2013-2014, de 

instruire generală au beneficiat 53 deținuți minori. În 

anul de studii 2014-2015 au fost înmatriculați 42 de 

deținuți. 

În anul 2014 au intervenit modificări în privința 

organizării procesului de instruire profesională a 

deținuților. În acest sens a fost aprobată Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.721 din 03 

septembrie 2014 „Cu privire la reorganizarea unor 

instituţii de învăţămînt secundar profesional”. Pentru 

implementarea prevederilor acesteia a fost aprobat 

ordinul interministerial (MJ nr4-12 din 01.10.2014 și 

ME nr.1012 din 25.09.2014), cu privire la organizarea 

unor grupe pentru formarea profesională a deținuților 

în cadrul instituțiilor de învățămînt secundar 

profesional. Conform acestui ordin, Ministerul 

septembrie 2014 

„Cu privire la 

reorganizarea 

unor instituţii de 

învăţămînt 

secundar 

profesional; 

 

6.Ordinul 

interministerial 

(MJ nr 4-12 din 

01.10.2014 și 

ME nr.1012 din  

25.09.2014), cu 

privire la 

organizarea unor 

grupe pentru 

formarea 

profesională a 

deținuților în 

cadrul 

instituțiilor de 

învățămînt 

secundar 

profesional; 

 

7. Programul  cu 

privire la 

pregătirea 

către eliberare a 

condamnaţilor 

minori. 
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Educației va elabora şi aproba Planul – cadru de 

învățămînt pentru formarea profesională a deținuților 

în penitenciare; va elabora și aproba planurile de 

învățămînt pe meserii pentru formarea profesională a 

deținuților în penitenciare; va asigura desfășurarea 

procesului de instruire a deţinuţilor în penitenciar. De 

competența, Ministerul Justiţiei fiind, asigurarea 

condițiilor adecvate pentru desfăşurarea procesului de 

formare profesională a deţinuţilor, prin organizarea şi 

amenajarea claselor pentru instruire teoretică și a 

atelierelor pentru instruire practică și asigurarea 

securității profesorilor antrenați în activitatea de 

instruire a deţinuţilor, pe perioada procesului de 

instruire. 

Minorii deținuți în Penitenciarul nr.10-Goian în anul 

2014 au beneficiat de instruire profesională în cadrul 

Școlii de Meserii nr.2 Cricova, la specialitatea de 

bucătar (au absolvit anul de studii 2013-2014 – 9 

minori) și în cadrul proiectului „De noi depinde 

viitorul nostru‖ inițiat de fundația „Regina Pacis (au 

absolvit cursurile de meserii: frizer - 7 minori; cizmar 

– 5 și bucătar – 7). Astfel, pe parcursul anului de 

învăţămînt 2013-2014, de instruire vocațională au 

beneficiat 22 minori. 

Pentru anul de studii 2014-2015, Ministerul Educației 

a alocat 15 locuri la meseria lăcătuș auto, în cadrul 

clasei afiliate Școlii profesionale nr.9 din Chișinău. În 

acest sens fiind amenajat și un atelier cu utilajul tehnic 

necesar pentru desfășurarea orelor practice. De 

asemenea în cadrul proiectului – De noi depinde 

viitorul nostru, implementat cu suportul Fundației 

Regina Pacis, deținuții minori au fost incadrati și la 

cursuri de instruire (frizer 6 persoane, cizmar-5 

persoane și bucătar – 7 minori).   

Anul 2015 

În Penitenciarul nr.10-Goian deţinuţii minori au 

beneficiat de instruire profesională după cum urmează:  

1. Cursuri de bucătar – în privința cărora au fost 

instruiți 6 elevi, care au absolvit la sfîrşitul lunii 

februarie 2015, iar la 10.07.2015 au absolvit încă 8 

elevi - deţinuţi minori.  

2. În cadrul Şcolii de Meserii nr.9 din mun.Chişinău, la 
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specialitatea lăcătuş auto pentru anul de studii 2014 -

2015 au fost înmatriculaţi 15 elevi, iar la 30.06.2015 

au susţinut examenele de absolvire 8 elevi. 

In Penitenciarul nr.10-Goian a fost amenajat un atelier 

cu utilaje moderne pentru orele practice la meseria 

lăcătuş auto. Pe parcursul anului de învăţămînt 2014-

2015 la instruirea gimnazială au fost înmatriculaţi 60 

deţinuţi. 

 

OCPa raportat: 

Anul 2014 

Setul de programe pentru formarea generală a 

minorilor, este elaborat de Ministerul Educației, în 

coordonare cu Institutul de Științe al Educației și 

serviciile abilitate ale DIP, iar Oficiul central de 

probațiune fiind doar un partener secundar. La 

17.01.2014  a fost organizată prima şedinţa, ca urmare 

fiind creat grupul de lucru în componenţa căruia au 

fost incluşi reprezentanţi ai DIP-ului, Procuraturii 

Generale, Oficiului central de probaţiune. 

În perioada 31 martie – 04 aprilie 2014, colaboratorii 

din cadrul instituţiilor penitenciare, în care se deţin 

minorii şi consilierii de probaţiune au participat la un 

curs de instruire în domeniul managementului furiei la 

minori, alternative violenţei, etc. 

La 24 iulie 2014 a fost desfășurată Şedinţa Consiliului 

de Coordonare a proiectului "Suport pentru Reforma 

Sectorului Justiţiei în Moldova", cu scopul de a se 

prezenta un raport privind acţiunile realizate în primul 

semestru de derulare a proiectului, dificultăţile şi 

neclarităţile apărute pe parcursul implementării 

activităţilor în cadrul proiectului. 

În perioada 04 - 08 august 2014 a fost desfăşurat 

seminar de instruire pentru personalul ce activează în 

Penitenciarul nr. 10 Goian, cu participarea consilierilor 

de probațiune, cu tematica  ,,Interviul motivațional”. 

La data 8 - 11 septembrie 2014 consilierii de 

probaţiune au participat la a doua parte a seminarelor 

de instruire privind managementul violenței şi 

reducere a furiei. 

Anul 2015 

Setul de programe pentru formarea generală a 
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minorilor, este elaborat de Ministerul Educației, în 

coordonare cu Institutul de Științe al Educației și 

serviciile abilitate ale DIP. 

 

6.4.2.p.3 -  Elaborarea 

şi implementarea 

planurilor de 

construcţie sau 

reconstrucție a sediilor 

instituțiilor de detenţie 

 

Ministerul Justiţiei 1. Planuri de 

construcţie 

/reconstrucţie 

elaborate 

2.Numărul  de  

sedii 

construite/ 

reconstruite 

Trimestrul I, 

2014, 

Trimestrul 

IV, 2016 

În anul 2014 s-au desfășurat următoarele lucrări: 

a) Reconstrucția clădirilor Penitenciarului nr. 3 - 

Leova.  În cadrul acestui penitenciar, DIP şi-a propus 

reconstrucţia unui bloc de regim cu trei nivele, pentru 

regim iniţial cu replanificarea blocului în sistem 

celular de detenţie, curţi de plimbare separate, 

construcția unei cazangerii noi, cu aplicarea noilor 

utilaje la combustibil solid şi schimbarea reţelelor 

inginereşti exterioare de distribuţie. Sunt în derulare 

lucrările de consolidare şi replanificare a imobilului cu 

destinaţie specială, termoizolarea fațadelor, construcția 

noului acoperiș din profil metalic pe schelet de ferme 

de oțel. Finalizarea obiectivului este preconizată pentru 

finele anului 2015, cu crearea a 110 locuri de detenție 

noi. 

 b) Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 

locuri, în mun. Bălți (prima etapă). Acesta este un 

obiectiv complex ce cuprinde 4 blocuri de regim de 

detenţie cu spaţii aferente, blocul de anchetă penală 

pentru 34 locuri, blocul medical cu bloc sanitar, 

bucătărie pentru pregătirea bucatelor, spălătorie, 

depozit pentru produse alimentare şi haine, staţia de 

pompare de canalizare, staţia de transformare, 

automatizare instalaţiilor de stingere a incendiilor şi 

parcare pentru autovehicule, teren sportiv. Totodată, în 

anul curent, INCP “URBANPROIECT” continuă 

efectuarea lucrărilor de proiectare a “Casei de arest” la 

etapa II. Actualmente, sunt efectuate lucrările 

arhitecturale a plasamentului de obiectiv, cu 

complexele constructive. Ca urmare a finisării 

lucrărilor de elaborare a documentaţiei la etapa I 

(Blocurile de detenţie şi turnul de interconexiune) în 

anul 2013, a fost desfășurată licitaţia publică pentru 

achiziţionarea lucrărilor propriu-zise. Astfel, în tr.III, a 

fost obţinută autorizaţia de construcţie şi demarate 

lucrările de terasamente precum și edificarea 

fundațiilor la blocurile de regim și turnul de legătură. 

Realizarea obiectivului prevede ca perspectivă 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Au fost alocate 

mijloace financiare 

pentru anul 2014 - 

20 000,0 mii lei 
(DIP) 
 

- - Scrisoarea nr. 

04-894 din 24 

decembrie 2013 

- Autorizația de 

construire nr. 

127 din 

01.07.2014 
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înlocuirea penitenciarului existent creând 650 locuri de 

detenție conform cerințelor legislației în vigoare și a 

recomandărilor europene.  

c) Reparația capitală a clădirilor Penitenciarului 

nr. 17-Rezina. Obiectul presupune reparația a două 

blocuri de regim, ce vor găzdui 120 deținuți pe viață, 

crearea curților de plimbare la nivelul solului, 

construcția şi montarea unei substații de transformare a 

energiei electrice şi construcția a sistemelor de drenaj a 

apelor provenite din precipitații. În cadrul acestuia 

proiect mai urmează a fi construită o bucătărie 

modernă pentru prepararea hranei deținuților. Este de 

menționat faptul că reconstrucția imobilelor 

menționate va reduce cu circa 55% numărul de locuri 

de detenție față de cel inițial, însă condițiile în care vor 

fi plasați deținuții vor corespunde legislației în vigoare. 

Pentru perfecționarea condițiilor de acordare a 

asistenței medicale deținuților, cu susținerea ONG-ului 

„AFI”, în luna mai 2014, a fost dat în exploatare 

cabinetul radiologic al Penitenciarului nr.17-Rezina, 

reconstruit în corespundere cu cerințele și normele 

sanitare în vigoare și expertizat de specialiștii 

Centrului Național de Sănătate Publică; 

 

d) Reconstrucția Penitenciarului nr.10-Goian.  
Ca urmare a elaborării documentației de proiect, cu 

avizarea în instanțele de rigoare a fost petrecută 

procedura de achiziție în vederea achiziționării 

lucrărilor. La moment au loc lucrările de terasamente 

și reconstrucția blocului de detenție. Realizarea 

obiectului ca final va spori capacitatea instituției cu 

130 locuri de detenție noi. Finalizarea obiectului fiind 

preconizată pentru finele an. 2017. 

În urma realizării acestor obiective ponderea spațiilor 

reutilate va constitui 12% din totalul spațiilor de 

detenție. 

Concomitent, pentru  efectuarea lucrărilor de reparaţie 

curente a  obiectivelor sistemului penitenciar, în anul 

2014 s-au alocat  sume băneşti în mărime de 1 800 mii 

lei pentru efectuarea reparaţiilor curente. Astfel, din 

aceste surse financiare sunt achiziţionate materiale de 

construcţie, echipament şi utilaj electric, materiale 
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tehnico-sanitare, ce ne permite efectuarea reparaţiilor 

curente şi cosmetice a sectoarelor locative, băilor, 

cantinelor, etc. În cadrul acestor finanţări au fost 

montate sisteme de alimentare cu agent termic şi 

construcţia cazangeriilor autonome, sunt reparate după 

necesitate acoperişurile blocurilor locative şi 

administrative, etc. 

De asemenea, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.173 

din 12 martie 2014, a fost instituită Unitatea de 

implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău, cu un personal în număr 

de 8 unități, 7 din care sunt finanțate din bugetul de 

stat și/sau din alte donații, iar o unitate din contul 

Grantului oferit, conform Acordului-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea 

Proiectului de construcție a penitenciarului din 

Chișinău. 

De asemenea s-au proiectat lucrările pentru: 

- construcția unui sector de detenție din Penitenciarul 

nr.5-Cahul. Documentația de proiect a fost verificată 

de Agenția pentru verificare și expertizare a 

documentației de proiect și a construcțiilor din cadrul 

MDRC. 

Pentru perioada anului 2014, au fost planificate 

proiectele privind: 

- reparația cantinei Penitenciarului nr.4-Cricova. 

Lucrările de reparație sunt executate de compania SC 

„Cometa Construct” SRL în volum de 80%; 

 

Pentru perfecționarea condițiilor de acordare a 

asistenței medicale deținuților au fost întreprinse 

următoarele activități:  

 - în Penitenciarul nr.16-Pruncul au demarat lucrările 

de reparație a unei încăperi pentru amplasarea 

salonului de terapie intensivă, care va permite 

prestarea serviciilor calitative pacienților în stare 

postoperatorie și celor care se află în stări ce necesită 

îngrijiri paliative; 

 - în luna aprilie 2014, în Penitenciarul nr.13-Chişinău 

au avut loc reparații curente a încăperilor Serviciului 

medical. 
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Anul 2015 

În semestrul I 2015 au continuat lucrările pentru: 

- Reconstrucţia unui bloc de regim cu trei nivele, 

pentru regim iniţial cu replanificarea blocului în sistem 

celular de detenţie, curţi de plimbare separate, 

construcția unei cazangerii noi, cu aplicarea noilor 

utilaje pe combustibil solid şi schimbarea reţelelor 

inginereşti exterioare de distribuţie în incinta 

Penitenciarului nr.3-Leova. La moment sunt în 

derulare lucrările de consolidare şi replanificare a 

imobilului cu destinaţie specială, termoizolarea 

fațadelor, construcția noului acoperiș din profil metalic 

pe schelet de oțel. Sunt realizate lucrările de 

terasament și fundație a blocului cazangeriei, sunt 

efectuate lucrările de montare a rețelelor de distribuție 

a energiei electrice.   

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian, sunt 

demarate lucrările în privința a două blocuri (bloc de 

regim de detenție la sistem celular pentru minori și 

blocul de studii și pregătire profesională pentru minori) 

și construcția noului imobil preconizat pentru 

cazangerie la combustibil solid. La moment sunt 

demarate și finalizate lucrările de terasament, legare și 

plasare a carcaselor metalice și a cofrajelor,  este 

edificată clădirea cazangeriei și finisate lucrările de 

betonare a zidurilor de sprijin la terenul de fotbal. 

Blocul de regim și cel de studii fiind la etapa 

replanificărilor interioare, este montat ciclul I de 

electrificare și a rețelelor de telecomunicații, sunt 

montate acoperișurile din profil metalic. 

- Reparaţia cantinei  Penitenciarului nr. 4-Cricova . La 

acest obiectiv compania S.C „Cometa Construct” 

S.R.L efectuează lucrări de reparaţii, care sînt 

efectuate la nivel de 98 %. Finalizarea este întârziată 

ca urmare a necesității testării utilajului de preparare a 

hranei și a sistemului de ventilare, la finisarea probelor 

menționate agentul economic va preda obiectivul 

pentru exploatare instituției. 

-  „Construcţia unei case de arest cu capacitate de 650 

locuri  (mun.Bălţi)” este un obiectiv complex ce 

cuprinde 4 blocuri de regim de detenţie cu spaţii 
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aferente, blocul de anchetă penală pentru 34 locuri, 

blocul medical cu bloc sanitar, bucătărie pentru 

pregătirea bucatelor, spălătorie, depozit pentru produse 

alimentare şi haine, staţia de pompare de canalizare, 

staţia de transformare, automatizare instalaţiilor de 

stingere a incendiilor şi parcare pentru autovehicule și 

teren sportiv. Totodată, în anul curent, INCP 

“URBANPROIECT”, a finalizat elaborarea  lucrărilor 

de proiectare a “Casei de arest” la etapa II și a predat 

documentația spre verificare serviciilor abilitate. 

Luând în considerație finanțarea la nivel de circa 3%  

anual, din  sine-costul obiectului finisarea acestuia 

pînă la 31 decembrie 2016 este imposibilă, conform 

clauzelor contractuale. Totodată, persistă riscul 

eminent de degradare a construcțiilor edificate, ca 

urmare a nedefinitivării structurilor de rezistență la o 

etapă finită, fapt ce va duce la majorări de cost în 

vederea reabilitării lucrărilor deja executate.  

De menționat, că pe parcursul anului curent achitările 

pentru executarea lucrărilor la obiectivele sus 

menționate s-au efectuat cu dificultate fapt ce a stopat 

considerabil executarea acestora, mai mult ca atît la 

moment, către companiile de construcție ce efectuează 

lucrările s-au acumulat datorii de circa 7214,9 mii lei. 

Ministerul de Finanțe a intervenit către DIP cu 

solicitarea  suspendării temporare a cheltuielilor și 

revizuirea contractelor deja încheiate pentru realizarea 

construcțiilor menționate, fapt ce pune în pericol 

eminent realizarea obiectivelor propuse spre realizare 

și degradarea lucrărilor deja executate, ce va genera 

cheltuieli ulterioare pentru reabilitare. Reparațiile 

capitale au fost sistate complet urmare a aceleiași 

solicitări. 

O problemă stringenţă pentru  toate subdiviziunile DIP 

este starea avariată a edificiilor de pază, ceea ce 

sporeşte considerabil riscul evadării deţinuţilor din 

instituţiile de detenţie, prezentând un pericol pentru 

societatea civilă din apropierea instituţiilor 

penitenciare. Datorită faptului că, acestea degradează 

intens, prezentând pericol sporit de surpare. 

6.5.3.p.4 - Implementa-

rea la nivel naţional a 

Ministerul Justiţiei 1. Asistenţa la 

etapa presen-

Trimestrul  I, 

2014 

Pe parcursul anului 2014 programului de asistenţă 

psihosocială la etapa presentenţială s-a derulat ca 
Realizată 

 (pentru 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate) 

- Raport privind 

implementarea 
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programului de 

asistenţă psihosocială 

la etapa presentenţială 

 

tenţială,  

implementată  

pe întreg 

teritoriul țării 

2. Raportul 

întocmit şi 

recomandările 

formulate 

Trimestrul - 

IV, 2016 

proiect-pilot în 14 Birouri de probaţiune: Ciocana, 

mun. Chişinău, Râșcani, mun. Chişinău, Anenii Noi, 

Bălţi, Cahul, Comrat, Criuleni, Drochia, Leova, 

Rezina, Râșcani (nord), Şoldăneşti, Taraclia, 

Vulcăneşti. Instituţiile implicate în proces de asistenţă: 

AOFM, DASPF, SEDP, etc. Numărul minorilor 

asistaţi în anul 2014 – 27 minori. 

În acest sens a fost elaborat Raportul privind 

implementarea proiectului pentru perioada anului 

2014. 

Implementarea la nivel naţional a programului se 

realizează începînd cu anul 2015. 

Anul 2015 

Implementarea la nivel național a proiectului-pilot 

privind asistența psihosocială la etapa presentenţială 

este în curs de realizare.  

A fost elaborat Raportul privind necesitatea 

implementării la nivel național a Programului de 

asistență psiho-socială la etapa presentințială cu 

concluzii, recomandări şi propuneri în urma derulării 

proiectului-pilot în cadrul a 14 Birouri de probaţiune. 

Implementarea la nivel național a proiectului-pilot 

urmează a fi definitivată în trimestrul IV 2015. 

Pe parcursul Semestrului I 2015 a fost acordată 

asistența metodologică şi consultativă a 14 consilieri 

de probaţiune implicați în derularea Proiectului-pilot 

privind asistența psihosocială la etapa presentenţială 

(Ordinul nr. 95 din 15.07.2014; Ordinul nr. 96 din 

18.07.2014; Ordinul nr. 112 din 02.09.2014). 

În cadrul asigurării asistenței psihosociale la etapa 

presentenţială au fost stabilite următoarele parteneriate 

la nivel local:  

1) Serviciul Asistenţă Psihopedagogică - 1 acord,  

2) Agenția de Ocupare a Forței de Muncă – 5 acorduri, 

3) DASPC – 2 acorduri,  

4) Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei – 6 

acorduri,  

5) Direcţia de învățământ – 1 acord,  

6) Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor – 3 

acorduri,  

7) ONG – 14 acorduri. 

Numărul minorilor asistați în perioada raportată – 32 

perioada de 

raportare) 

pentru anul 2015 -  

62,3 mii lei  

Cheltuieli reale 

(efective): 0 lei 

 

proiectului pilot 

pentru perioada 

anului 2014 

 

Raportul privind 

necesitatea 

implementării la 

nivel național a 

Programului de 

asistență psiho-

socială la etapa 

presentințială 

 

Ordinul nr. 95 

din 15.07.2014; 

Ordinul nr. 96 

din 18.07.2014; 

Ordinul nr. 112 

din 02.09.2014 



 
 

125 

 

minori. 

6.5.3.p.7 -  Crearea şi 

implementarea 

sistemului de evidenţă 

electronică a 

beneficiarilor 

serviciului de 

probațiune (dosar 

electronic personal) 

 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul de Guvernare 

Electronică 

 

1. Sistem 

elaborat şi 

implementat 

2. Echipamen-

tul necesar 

procurat 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul  

IV, 2016 

 

De către OCP în anul 2013 a fost elaborat Conceptul 

privind sistemul de evidenţă electronică a 

beneficiarilor serviciului de probațiune. De asemenea, 

fost încheiat contractul dintre Oficiul central de 

probațiune și SRL ,,PROEXPERT CONSULTING” cu 

privire la achiziționarea Serviciilor de consultanță 

privind sistemele informatice și servicii de consultanță 

tehnică. 

Sistemul de evidență electronică urmează a fi creat 

începînd cu anul 2014 de către Ministerul Justiției. 

În perioada 14 – 17 aprilie 2014 au fost desfăşurate 

instruiri a personalului sistemului de probaţiune cu 

tematica "Evidenţa electronică a beneficiarilor 

serviciului de probaţiune". 

Au fost instruiți: consilieri de probaţiune - 156 

(persoane): 

Secretari administrativi superiori - 25 (persoane) 

Sistemul informațional e-Probațiune a fost creat și se 

află în gestiunea Ministerului Justiției. Poate fi accesat 

la adresa:   https://eprob.justice.gov.md/login.do  

La etapa actuală sistemul de evidenţă electronică (baza 

de date) a beneficiarilor probațiunii este accesibilă și 

implementată la nivel național de către consilierii de 

probațiune. 

Anul 2015 

Sistemul informațional e-Probațiune a fost creat și se 

află în gestiunea Ministerului Justiției. Poate fi accesat 

la adresa https://eprob.justice.gov.md/login.do  

În semestrul II, 2015 urmează a fi achiziționată tehnica 

de calcul pentru asigurarea implementării bazei de date 

în subdiviziunile teritoriale. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloacele financiare 

alocate 

2013(planificate) –  

358,0 mii lei; 

 Cheltuieli reale 

(efective) – 358,0 mii 

lei. 

Mijloacele financiare 

alocate pentru anul 

2014 (planificate) : 

1.592,7 mii lei (OCP) 

Cheltuieli reale 

(efective): 1557,3 mii 

lei. 

 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate) 

pentru anul 2015 - 

1.764,9 mii lei 

Cheltuieli reale 

(efective): 0 mii lei 

- Conceptul 

privind sistemul 

de evidenţă 

electronică a 

beneficiarilor 

serviciului de 

probațiune;  

 

Ordin nr. 53, nr. 

54, nr. 55, nr. 56 

și nr. 57 din 

09.04.2014 

 

https://eprob.just

ice.gov.md/login

.do 

 

https://eprob.just

ice.gov.md/login

.do 

 

6.5.3.p.9 -  Efectuarea 

unui studiu privind 

oportunitatea 

monitorizării 

electronice la nivel 

naţional a subiecților 

probațiunii   

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV, 2015 

 

Studiul privind oportunitatea monitorizării electronice 

la nivel naţional a subiecților probațiunii  a fost 

elaborat si plasat pe pagina oficiala a Oficiului Central 

de Probatiune. 

 

Realizata 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - http://probatiune.

gov.md/tc_userfi

les/file/Strategia/

raport%20oportu

nitatea%20ME%

20final%20-

%20EC%20fin%

207_8.pdf 

 

6.5.9.p.2 - Crearea şi Ministerul Justiţiei, 1. Mecanism Trimestrul În scopul reglementării şi eficientizării procesului de Realizată - - Ord. DIP nr.114 

https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
https://eprob.justice.gov.md/login.do
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
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aplicarea 

mecanismului de 

monitorizare a 

activităţilor educative, 

ocupaţionale şi  a altor 

activităţi sociale oferite 

deținuților 

 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Educaţiei 

de 

monitorizare 

creat şi aplicat 

2.Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

diseminate 

III, 2014 

Trimestrul 

IV, 2016 

organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, de 

asistenţă psihologică şi socială desfăşurate cu deţinuţii, 

s-a aprobat Regulamentul privind condiţiile de 

organizare şi desfăşurare a activităţii educative, de 

asistenţă psihologică şi socială din penitenciare, prin 

ordinul DIP nr.154 din 28 iunie 2013. Regulamentul 

prevede şi mecanismului de monitorizare a activităţilor 

educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale 

oferite deţinuţilor, care la moment corespunde 

necesităţilor. 

În anul 2014 s-a inițiat proiectului pilot de 

reorganizare a serviciilor regim și supraveghere, 

educativ și psihologic din cadrul sistemului 

penitenciar, conform prevederilor Ord. DIP nr.114 din 

03.04.2014, au fost inițiate modificări a modului de 

planificare și monitorizare a executării pedepsei, în 

Penitenciarul nr.9-Pruncul, în cadrul proiectului ce 

derulează. Pe parcurs, în Penitenciarul nr.9-Pruncul au 

fost create 2 servicii noi: Serviciul detenție și Serviciul 

psihologic și reintegrare socială. Conform prevederilor 

ordinului în cauză, acțiunea s-a implementat pînă la 

data de 01.07.2015.  

Totodată, pentru perioada anilor 2015-2016 au fost 

preconizate executarea următoarele acțiuni: 

   - crearea unui mecanism de evaluare continuă și 

finală a implementării activităților de resocializare 

(6800 lei); 

   - publicarea unui ghid de recomandări metodice 

privind aplicarea mecanismului de monitorizare a 

activităților de resocializare oferite deținuților. 

Instruirea personalului (20000 lei). 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

din 03.04.2014 


