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Data: 19 iunie 2015 

Ședința nr. 4 

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

Moderator: Ecaterina POPA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
1. Cuvânt de deschidere  

Erik SVANIDZE - Lider de echipă, Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul  justiției din 

Moldova; 

 

2. Evaluarea implementării Pilonului VI din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza 

rezultatelor și progreselor (evaluare de impact).  

Katerina VELICHKOVA -  Expert 

 

3. Discuții, comentarii și schimb de opinii 

Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul VI care urmează a fi 

supus evaluării de impact 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 11 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Cuvânt de deschidere 

 

 

Ecaterina POPA: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară deschisă. Ordinea de zi si 

agenda au fost aprobate fără modificări. Pe agenda este inclus subiectul cu privire la evaluarea 

implementării Pilonului VI din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza 

rezultatelor și progreselor.  Aceasta ședință a grupului de lucru are loc în formatul unui Atelier de lucru, 

organizat cu susținerea Proiectului Uniunii Europene Suport în coordonarea reformei în domeniul 

justiției în Republica Moldova. 
 

Erik SVANIDZE: 

Scopul acestui exercițiu in care ne-am angajat este evaluarea si monitorizarea planului de acțiuni, a 

documentelor de politici. Evaluarea presupune atingerea scopurilor urmărite, a efectelor scontate in 

SRSJ. Planul de acțiuni al SRSJ conține domenii specifice, de aceea rezultatul nu poate fi vizibil 

imediat. Pentru multe acțiuni ale Strategiei, impactul nu poate fi vizibil acum. Consider ca este necesar 

acest exercițiu de evaluare intermediara care nu este o monitorizare, ci o evaluare a rezultatelor care nu 

va fi făcuta de grupul de lucru, dar de către expertul angajat. Grupul de lucru trebuie sa contribuie in 

ceea ce privește cadrul in care va avea loc evaluarea practica, termenii de referința pentru evaluare. 

Fiecare pilon al SRSJ urmează sa selecteze direcții sau domenii de intervenție unde ne putem aștepta la 

unele rezultate implementate. Din Pilonul VI trebuie sa selectam direcția care consideram ca este 
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necesar de supus evaluării, indicatorii de impact, metodele cele mai adecvate pentru evaluarea 

indicatorilor de rezultat. Ulterior rezultatele evaluării vor fi raportate grupului de lucru al Pilonului VI 

al SRSJ. În acest sens, expertul internațional Katerina Velichkova, a elaborat o propunere pentru 

conceptul eventualei Evaluări.  

 

Katerina VELICHKOVA:  

Propunerea de concept este reflectată în Partea Narativă a Raportului tehnic al expertului - ”Evaluarea 

implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și 

progreselor. Conceptul și metodologia unei evaluări generale”.  Partea Narativă este suplimentată cu o 

serie de definiții ale noțiunilor relevante procesului de evaluare utilizate în Raport și de un Tabel cu 

rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de metode pentru 

colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție. 

 

Indicatori de rezultat/impact 

• Modificarea volumului și calității informațiilor disponibile despre victime, martori, reclamanți și 

persoane acuzate despre drepturile lor la asistență, inclusiv asistența garantată de Stat și accesul la 

instituțiile care pot soluționa disputele lor;  

• Modificarea numărului de utilizatori ai paginii web modificată a Centrului pentru Drepturile Omului 

pe an; 

• Modificarea numărului de cetățeni ce se adresează Centrului pentru Drepturile Omului pe an; 

• Procentul de respondenți ce își exprimă dorința să se adreseze Centrului pentru Drepturile Omului 

• Modificarea indicatorului de siguranță instituțională (percepția siguranței și securității a persoanelor 

deținute); 

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de modificările 

legislative și specializarea persoanelor ce lucrează cu copiii în contact cu sistemul justiției și în rândul 

cetățenilor/organizațiilor societății civile;   

• Modificarea numărului de plângeri/petiții depuse la Centrul pentru Drepturile Omului și la organele 

abilitate cu investigarea încălcărilor eticii profesionale împotriva persoanelor ce lucrează cu copiii în 

contact cu sistemul justiției pe an;  

• Nivelul de conformare a legislației adoptate și a documentelor metodologice ce reglementează 

sancțiunile disciplinare aplicate copiilor în detenție, facilități pentru acești copii și depunerea 

plângerilor de către aceștia cu standardele internaționale și bunele practici;  

• Crearea unității de monitorizare/punct focal, distribuirea rolurilor, elaborarea metodelor de 

monitorizare, implementarea activităților de colectare a datelor și a activităților analitice asigură 

monitorizarea efectivă a implementării măsurii de arest preventiv aplicată minorilor și elaborarea 

recomandărilor pentru modificarea legislației;  

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de susținerea 

educațională și psihologică în rândul copiilor în detenție (dezagregate după instituții penitenciare); 

• Modificarea numărului copiilor eliberați din detenție, înmatriculați la universitate/colegiu;   

• Modificarea numărului copiilor angajați din rândul celor eliberați din detenție; 

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de modificările 

legislative și specializarea persoanelor ce lucrează cu copiii în contact cu sistemul justiției în rândul 

persoanelor ce lucrează cu copiii în contact cu sistemul justiției și în rândul cetățenilor/organizațiilor 

societății civile;  

• Modificarea numărului de plângeri/petiții depuse la Centrul pentru Drepturile Omului și la organele 

abilitate cu investigarea încălcărilor eticii profesionale împotriva persoanelor ce lucrează cu copiii în 

contact cu sistemul justiției pe an;  

• Nivelul de conformare a legislației adoptate și a documentelor metodologice ce reglementează 

sancțiunile disciplinare aplicate copiilor în detenție, facilități pentru acești copii și depunerea 

plângerilor de către aceștia cu standardele internaționale și bunele practici; 

• Crearea unității de monitorizare/punct focal, distribuirea rolurilor, elaborarea metodelor de 

monitorizare, implementarea activităților de colectare a datelor și a activităților analitice asigură 

monitorizarea efectivă a implementării măsurii de arest preventiv aplicată minorilor și elaborarea 

recomandărilor pentru modificarea legislației; 
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• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de susținerea 

educațională și psihologică în rândul copiilor în detenție (dezagregate după instituții penitenciare); 

• Modificarea numărului copiilor eliberați din detenție, înmatriculați la universitate/colegiu   

• Modificarea numărului copiilor angajați din rândul celor eliberați din detenție; 

• Nivelul de conformare al cadrului normativ adoptat cu privire la implementarea măsurilor preventive 

și altor măsuri de constrângere este în conformitate cu standardele internaționale de securitate;   

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de modificările 

legislative în rândul judecătorilor, procurorilor și investigatorilor și populației; 

• Modificarea indicatorului de siguranță instituțională (percepția siguranței și securității a persoanelor 

reținute); 

• Modificarea numărului de petiții/plângeri depuse față de aplicarea măsurilor preventive și a altor 

măsuri de constrângere de către judecători, procurori și investigatori;  

• Numărul de investigații inițiate prin intermediul mecanismelor disciplinare independente pentru 

investigarea plângerilor cu privire la tortură și altor tratamente inumane;  

• Numărul de angajați acuzați din cadrul instituției ce asigură detenția persoanelor în rezultatul 

implementării mecanismelor disciplinare independente interne;  

• Numărul de investigații inițiate după crearea obligației legale de a raporta procurorului toate cazurile 

presupuse de tortură și tratament inuman;  

• Modificarea numărului de decese în detenție;  

• Modificarea indicatorului de siguranță instituțională (percepția siguranței și securității a persoanelor 

reținute); 

• Numărul de măsuri elaborate pentru soluționarea problemelor identificate de unitatea/persoana de 

monitorizare;  

• Nivelul de automatizare și securitate a urmăririi și înregistrării reținerii, arestului și detenției printr-un 

control efectiv și sistem electronic de monitorizare;  

• Numărul de investigații inițiate prin intermediul mecanismelor disciplinare independente interne 

pentru investigarea plângerilor cu privire la tortură și alte tratamente inumane;  

• Modificarea numărului de expertize medico-legale sub întrebare în instanță;  

• Nivelul de conformare al cadrului normativ adoptat cu privire la probațiune cu standardele 

internaționale și bunele practici;  

• Nivelul suportului public pentru modificările legale;  

• Nivelul de conformare al setului de indicatori de performanță pentru activitatea de probațiune cu noii 

indicatori de performanță pentru sectorul justiției și standardele internaționale;  

• Gradul de susținere a creării funcției de consilier de probațiune în rândul reprezentanților profesiilor 

sectorului justiției și experților;  

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) pentru modificările legale cu 

privire la optimizarea sistemului organelor de probațiune și transferul Oficiului Central de probațiune în 

subordinea directă a Ministerului Justiției în rândul reprezentanților profesiilor sectorului justiției și a 

altor experți legali;  

• Gradul de susținere față de cadrul normativ cu privire la sistemului de angajare și selectare a 

personalului în instituțiile penitenciare și demilitarizarea sistemului penitenciar în rândul 

reprezentanților profesiilor sectorului justiției și populației; 

• Gradul de încredere în sistemele de probațiune și penitenciar, instituții psihiatrice, spitale 

psihoneurologice și case de îngrijire; 

 

Metode: 

• Cercetarea documentară a datelor administrative din sistemele informaționale ale instituțiilor 

judiciare, de mediere, penitenciare și probațiune, ale Centrului pentru Drepturile Omului și ale 

Consiliului Anti-discriminare;  

• Cercetarea documentară a datelor administrative din sistemele de monitorizare ale implementării 

SRSJ și PA; 
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• Cercetarea documentară și analiza legislației, documentelor metodologice și principiilor directoare 

pentru implementarea mecanismelor alternative de soluționare a disputelor, regulamente și proceduri 

interne, precum și alte documente, inclusiv rapoarte ale părților terțe;  

•Cercetarea documentară a datelor secundare – sondaje și interviuri;  

•Sondaje în rândul victimelor, martorilor, reclamanților, copiilor în detenție, copiilor eliberați din 

detenție și persoanelor acuzate;  

• Interviuri semi-structurate și structurate cu victimele, martorii, reclamanții, copiii în detenție, copiii 

eliberați din detenție și persoanele acuzate;  

• Focus grupuri cu victimele, martorii, reclamanții, copiii în detenție, copiii eliberați din detenție, 

persoanele acuzate și pacienții din spitalele psiho-neurologice și casele de îngrijire;  

•Interviuri semi-structurate și structurate cu judecători, procurori și investigatori, reprezentanți ai 

sistemului de probațiune și ai sistemului penitenciar, ai Centrului pentru Drepturile Omului și 

Consiliului Antidiscriminare, precum și ai organelor responsabile de investigarea încălcărilor în 

domeniul eticii profesionale;   

•Focus grupuri cu reprezentanții profesiilor din sistemul de probațiune și sistemul penitenciar, Centrul 

pentru Drepturile Omului, judecători, procurori și investigatori, organele responsabile de investigarea 

încălcărilor în domeniul eticii profesionale, reprezentanți ai instituțiilor psihiatrice, spitalelor psiho-

neurologice și caselor de îngrijire;  

•Centrul pentru Drepturile Omului, reprezentanți ai sistemului de probațiune și penitenciar, judecători, 

procurori și ai organelor responsabile de investigare a încălcărilor în domeniul eticii profesionale;   

•Sondaje pe eșantioane de populație;  

•Analiza comparativă; 

•Analiza discrepanțelor; 

•Analiza comparativă; 

•Analiza datelor secundare ale sondajelor; 

•Expertize; 

•Sondaje în rândul experților; 

•Focus grup cu organizațiile societății civile. 

 

6.2 Direcţia strategică: Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale 

instituţiei avocatului parlamentar  

Domeniul specific de intervenţie 6.2.1. Reformarea instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului 

şi a instituţiei avocatul parlamentar; schimbarea modalităţii de numire şi de evaluare a performanţei 

avocatului parlamentar / Termen-limită: Anul 2012 / Statutul nivelului de implementare: Implementat   

Domeniul specific de intervenţie  6.2.3. Consolidarea abilităţilor şi competenţelor de management, de 

investigare, de cercetare şi de analiză ale personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi ale 

instituţiei avocatul parlamentar /Termen-limită: Anul 2016 Statutul nivelului de implementare: În curs 

de implementare 

 

6.3 Direcţia strategică:  Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii  
Domeniul specific de intervenţie 6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul 

cu copiii  /Termen-limită: Anul 2016 / Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

Domeniul specific de intervenţie  6.3.4. Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie 

/Termen-limită: Anul 2016 /Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

 

6.4 Direcţia strategică: Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea 

torturii şi a relelor tratamente  

Domeniul specific de intervenţie  6.4.1. Eficientizarea modului de aplicare a măsurilor procesuale de 

constrângere şi a măsurilor preventive în sensul asigurării respectării dreptului la libertate şi siguranţa 

fizică /Termen-limită: Anul 2014 Statutul nivelului de implementare: Implementat 

Domeniul specific de intervenţie  6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea 

de libertate (poliţia, sistemul penitenciar, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, 

instituţiile psihiatrice, internatele psiho-neurologice  



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

5 

şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor tratamente   /Termen-limită: Anul 2014 

/ Statutul nivelului de implementare: Parțial implementat 

Domeniul specific de intervenţie  6.4.4. Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva 

manipulărilor  

de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie  / Termen-limită: Anul 2014 / Statutul nivelului de 

implementare: Implementat 

Domeniul specific de intervenţie 6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente / 

Termen-limită: Anul 2014 / Statutul nivelului de implementare: Parțial implementat 

 

6.5 Direcţia strategică: Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar  
Domeniul specific de intervenţie   6.5.1. Introducerea unui concept modern de probaţiune care să 

contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor /Termen-

limită: Anul 2015 / Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

Domeniul specific de intervenţie  6.5.2. Asigurarea autonomiei instituţionale a serviciului de probaţiune 

/ Termen-limită: Anul 2013 / Statutul nivelului de implementare: Implementat 

Domeniul specific de intervenţie  6.5.6. Revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a 

personalului instituţiilor penitenciare; demilitarizarea completă a sistemului penitenciar /Termen-limită: 

Anul 2014 /Statutul nivelului de implementare: Implementat 

Domeniul specific de intervenţie 6.5.7. Promovarea şi implementarea standardelor etice în serviciile de 

probaţiune şi în sistemul penitenciar /Termen-limită: Anul 2014 /Statutul nivelului de implementare: 

Implementat 

 

 

Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul VI 

care urmează a fi supus evaluării de impact   

 

   

Grupul de lucru a făcut cunoștință cu Raportul tehnic și, în particular, cu capitolul relevant Pilonului VI 

din Tabelul cu rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de 

metode pentru colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție.  

 

Discuțiile din cadrul Atelierului de lucru au fost axate pe conținutul Tabelului, si anume grupul de lucru 

a decis care direcţie strategică sau domeniu specific de intervenţie din Pilonul VI urmează a fi supus 

evaluării de impact, au completat si au ajustat indicatorii de rezultat/impact indicați în Tabel, de 

asemenea, au completat si au ajustat metodele de evaluare a indicatorilor respectivi. 

 

În rezultatul atelierului de lucru, dar și în urma discuțiilor membrilor Grupului de coordonare și 

monitorizare a Pionului VI al SRSJ 2011 – 2016, au fost evidențiate, supuse aprobării și evaluării 

domeniile indicate mai sus, care vor fi comasate într-un act separat și prezentat ulterior Grupului de 

lucru al Pilonului VI al SRSJ. 

 

Ecaterina POPA: 

Ședința se declara închisă. 

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru luna iulie 2015. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 19.06.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis care direcţie strategică sau domeniu specific de intervenţie din Pilonul VI 

urmează a fi supus evaluării de impact; 

- Grupul de lucru a stabilit următoarea şedinţă pentru luna iulie  2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
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-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Ecaterina POPA                                                                          Angela MAZÎLU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Vladimir COJOCARU  Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

3 Vitalie RENITA Oficiul Central de Probațiune 

4 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

5 Galina CIOBANU Consiliul Superior al Magistraturii 

6 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

7 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

8 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

9 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

10 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

3 Dumitrita BOLOGAN NORLAM 

4 Diana BALAN    Departamentul Administrare Judecatoreasca 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 
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 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Mihai LUPU Consiliul Național Asistență Juridică Garantată de Stat 

5 Vladislav GRIBINCEA  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

7 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

8 Valentin COVALI Procuratura Generală 

 
 

 

 

 

 
 


