
                                                                                                                                                                
 

 

PLANUL GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND JUSTIȚIA JUVENILĂ 

Elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și a Planului de Acțiuni  
Activitate Termenul-

limită de 

implementare 

Indicatori de rezultat Instituţii 

 

I. Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul proceselor penale  

 

1.  Elaborarea comentariilor la Avizul la proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea Codului de 

procedură penală al RM 

 
31.12.2014 

Comentarii elaborate  

2.  Elaborarea proiectului de modificare a unor 

prevederi legislative suplimentare în vederea 

armonizării legislației procesual penale la noua redacție 

a articolului 110
1
 al CPP al RM.   

31.12.2014 

 
Proiect elaborat  

3.  Coordonarea și uniformizarea procesului de instruire 

a specialiștilor implicați în procedura de audiere în 

condiții speciale a minorilor 

31.12.2014 

 

Proces de instruire coordonat și 

uniformizat 

 

4.  Elaborarea Instrucţiunii privind procedura de 

audiere a copiilor victime/martori ai infracţiunilor în 

cadrul procesului penal în condiţii speciale  

31.12.2014 

 

Instrucțiune elaborată  

5. Instituirea Centrului pentru asistență și audiere a 

martorilor și victimelor minore ale infracțiunii.  

31.12.2014 Centrul funcțional  NORLAM / partener - coordonare și implementare  

 

II. Consolidarea instrumentelor de reabilitare si asistenta copiilor victime sau martori ai infracţiunilor  

 

1. Eficientizarea măsurilor de asigurare a asistenţei 

juridice oferite minorilor-victime ale infracţiunilor 
 

 

Măsuri eficientizate  

2. Elaborarea legii cu privire dezvoltarea serviciilor de 

reabilitare a victimelor infracţiunilor (inclusiv copiilor 

victime ale infracțiunilor ) 

 

01.08.2014 
Legea elaborată  

 

3. Asigurarea asistentei psihologice ale victimelor si 

martorilor infracțiunilor  

01.07.2015 Proces început de asigurare a asistenței 

psihologice 

 

 

III. Îmbunătăţirea drepturilor copiilor minori bănuiți în cadrul proceselor penale 
 

1. Elaborarea studiului si a recomandărilor  01.07.2014 Studiu elaborat  



                                                                                                                                                                
  

2. Îmbunătățirea calităţii camerelor de audiere a 

copiilor minori bănuiţi de infracţiuni  

 

01.12. 2016 

Camere renovate  

3. Eficientizarea măsurilor de asigurare a asistenţei 

juridice oferite minorilor-bănuiţi de infracţiuni  
 Asistenţă juridică oferită  

4. Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în 

privinţa minorilor şi, după caz, elaborarea proiectului 

de modificare a legislației  

 

31.12.2014 

(AP) 

Proiect elaborat  

 

IV. Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie  

 
1. Elaborarea şi implementarea unor programe de 

învățământ general şi vocaţional pentru copiii aflați în 

detenţie  

 

31.12.2016 

(AP) 

Programe elaborate şi implementate   

2.Elaborarea, aplicarea şi monitorizarea metodologiei 

de planificare individuală a executării pedepsei de către 

copiii aflați în detenţie  

 

31.12.2014 

Raport de monitorizare elaborat   

3.Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor 

pentru eliberarea din detenţie  

01.01.2014 

(AP) 

Programe elaborate  

 

V. Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă  

 
1.Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii  31.06.2014 

(AP) 

Programe elaborate  

2.Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune 

juvenilă cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale  

 

31.12.2016 

(AP) 

Plan de recrutare a consilierilor elaborat 

şi implementat 

 

3.Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă   

31.12.2016 

(AP) 

Plan de instruire a consilierilor elaborat 

şi implementat 

 

4.Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţei 

consilierilor de probaţiune juvenilă  

 

31.12.2014 

(AP) 

 Metodologie elaborată  

 

VI. Crearea si consolidarea sistemului de lucru cu copii aflaţi în conflict cu legea  

 
1.Elaborarea studiului si recomandările  31.12.2014 Studiu elaborat  

2.Elaborarea proiectului cadrului legal privind 

procedurile de cercetare şi de soluţionarea cauzelor 

copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vârsta răspunderii 

 

31.06. 2015 

Concepţia şi cadrul legal elaborat  



                                                                                                                                                                
penale, inclusiv privind aplicarea unor masuri cu 

caracter educaţional, conform standardelor europene şi 

internaţionale privind protecţia copilului    

 

VII. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul de justiţie  

 
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  

 

01.01.2014(A

P) 

Studiu elaborat  

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  

 

31.12.2014/  

31.12.2016 

(AP) 

Date statistice publicate pe paginile web 

ale autorităţilor publice responsabile 

 

3.Instruirea specialiştilor din cadrul autorităților publice 

cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor statistice 

în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă  

 

31.12.2016 

(AP) 

Plan de instruire elaborat şi implementat  

 

VIII.  Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii  

 
1.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  

 

01.01.2014 

(AP) 

Plan şi program de instruire elaborat   

2.Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi 

continuă a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în 

contact cu sistemul justiţiei  

 

31.12.2016 

(AP) 

 

Plan de instruire implementat  

3.Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii 

specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele care implică copii  

 

31.12.2016 

(AP) 

Ghiduri metodologice elaborate   

4.Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică 

garantată de stat în cauzele care implică copii  

 

31.12.2016 

(AP) 

Plan de instruire elaborat şi implementat  

3.  Elaborarea mecanismului de selectare, instruire şi 

acreditare a intervievatorului pentru audierea în condiţii 

speciale a minorilor victime/martori ai infracţiunilor 

 

 

 

 

Mecanism elaborat  



                                                                                                                                                                
 

IX. Asigurarea vizibilității activităților prevăzute  
 

1. Monitorizarea amenajării în incinta instanţelor 

de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor 

de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi 

audierii copiilor 

 

 

 

01.01.2014- 

31.12.2015 

 

 

Monitorizare efectuată 

 

 

 

 

 


