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AGENDA 

 

Ședința nr. 9/2013  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Marți, 19 noiembrie 2013  

 

Locul desfășurării: Oficiul Stării Civile, mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11/1, et. 5 

Moderator: Dl. Victor Zaharia, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

13:00– 13:45 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

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; 

(Trimestrul IV, 2012 -  Trimestrul I, 2013) 

6.5.4. p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului 

de probațiune; (Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

6.3.3. p. 1 - Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii 

supuşi probaţiunii; (Trimestrul  IV, 2012 -  Trimestrul II, 2013) 

6.3.4. p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de 

către copiii aflați în detenţie; (Trimestrul I-IV, 2013) 

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; (Trimestrul II-IV, 2013) 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa 

şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională  

 

6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu 

copii victime sau copii martori ai infracţiunilor; (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Nadejda VIERU - Procuratura Generală 

 

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; (Trimestrul I-IV, 2013) 

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; (Trimestrul I-IV, 2013)   

 

Olga VACARCIUC - CPDOM 
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13:45- 14:15 

 

  

Noi provocări în domeniul justiției pentru copii, participarea psihologului/ 

pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. 

 

Dina ROTARCIUC / Daniela GROZA 

 

 

14:15 - 14:30 

 

 

Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014, 

stabilirea termenelor-limită de prezentare a informației. 
 

 

 

14:30 - 14:45 

 

 

Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 

Intervenție : Ion Graur 

Junior expert European Union Project 
 

 

 

14:45 - 15:00 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei ședințe. 

 

 

 


