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

1 

       

 

 

Data: 28 iulie 2015 

Ședința nr. 5 

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. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016 
2. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016 

 

 

Ecaterina POPA: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI a SRSJ . 

Conform agendei subiectul ședinței este acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016. 
 

Olga VACARCIUC: 

Actiunea 6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar pentru protecția 

dreptului copilului, inclusiv oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată. 

Acțiunea nu a fost realizată conform termenului, obiectivului și indicatorilor de rezultat din lipsa 

resurselor financiare pentru anul bugetar 2013.  

Ulterior, la  data de 03.04.2014 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. În această situație, 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 ar fi formală, implicînd cheltuieli nejustificate. 

La momentul actual există discuții atît la nivel național, cît și internațional, privind structura unei 

instituții a Ombudsmanului, în special dacă un Ombudsman specializat (în Republica Moldova – 

Avocatul pentru drepturile copilului) trebuie să fie parte componentă a Oficiului Ombudsmanului cu 

competențe generale.  

Oficiul Avocatului Poporului și-a propus să realizeze acest studiu după un an de activitate a Avocatului 

pentru drepturile copilului, astfel încît să fie evaluată eficiența acestei activități în raport cu prevederile 

Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014.  

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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Mai mult, potrivit Avizului Comisiei de la Veneția asupra Legii cu privire la Avocatul Poporului, 

adoptat în cadrul celei de-a 103 reuniuni plenare din 18-19 iunie 2015, ”dispozițiile cu privire la relația 

dintre Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului par a fi neclare ori nu este 

clar dacă ”Avocatul Poporului” înseamnă doar Avocatul Poporului sau și Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului. Ar fi important să se facă mai multă claritate în acest sens”  (Capitolul II Statutul 

Avocatului Poporului, Stabilirea și funcționalitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului). 

Pentru realizarea acestui studiu este necesară: 

Expertiză internațională (expert internațional) – care să efectueze studiul  prin prisma bunelor practici, 

pentru a adopta un model de instituție eficientă, funcțională și independentă, care să facă față 

provocărilor specifice în contextul social al Republicii Moldova.  

 

Lilia GAIBU: 

Actiunea 6.3.3.p.4  - Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă. 

Organizarea seminarelor regionale (centru, sud, nord),  fiecare a cîte 16 participanţi,  a cîte (2) două zile 

cu durata de 6 ore/zi, cu tematica: 

- Evaluarea psihosocială a subiecţilor de probaţiune minori;  

- Analiza riscului de recidivă;  

- Întocmirea planului de probaţiune. 

Este necesară susţinerea în vederea asigurării participanţilor cazare, diurna,  transport, pauza de cafea şi 

cu materialele pentru procesul de instruire (mape, carnete, pixuri, foi pentru flipchart); 

 

Actiunea 6.5.3.p.8 - Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de 

corecţie a comportamentului. 

Organizarea seminarelor regionale (centru, sud, nord),  fiecare a cîte 16 participanți,  a cîte (2) două zile 

cu durata de 6 ore/zi, cu tematici pentru următoarele programe probaționale: 

„Calea spre succes”, „Prevenirea violenţei la minori” „Motivația spre schimbare” “Program 

individualizat de lucru cu beneficiarii condamnați pentru violenţă”. 

Este necesară susținerea în vederea asigurării participanților  - cazare, diurna, transport, pauza de cafea 

şi cu materialele pentru procesul de instruire (mape, carnete, pixuri, foi pentru flipchart). 

 

Actiunea 6.5.4.p.2 - Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg 

(broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare. 

Realizarea acțiunii presupune doar elaborarea broșurilor și posterelor, conform Planului de acțiuni 

SRSJ. În acest sens, solicităm asistența externă în realizarea unui Spot video: 

1.Crearea unui spot video, cu promovarea și difuzarea la canale TV naționale. 

 

Vladimir COJOCARU:  

Actiunea 6.3.1.p.3 - Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul justiţiei. 

- Desfăşurarea seminarelor de instruire  instruirii colaboratorilor serviciului regim şi supraveghere, 

serviciului pază şi escortă, serviciului activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială care lucrează 

cu copii (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 120 mii lei); 

- Atelier de lucru Formare de formatori în domeniul drepturilor omului (Lipsă de fonduri pentru 

realizarea acțiunii); 

- Dezvoltarea capacităților tehnice ale sălilor de instruire a angajaților sistemului penitenciar. 

Beneficiari: 90 angajaţi (Lipsă de fonduri pentru realizarea acțiunii); 

 

Actiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţămînt general şi vocaţional 

pentru copii aflaţi în detenţie. 

- Amenajarea  claselor de studii  (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 120 mii lei); 

- Asigurarea cu manuale potrivit curriculum-lui (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 20 

mii lei); 

- Procurarea rechizitelor necesare (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 18  mii lei); 
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- Amenajarea atelierelor pentru orele practice (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 275 mii 

lei); 

Mijloacele financiare prevazute sunt insuficiente pentru realizarea acțiunii 6.3.4.p.6. 

 

Actiunea 6.4.2.p.3 - Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucţie a sediilor 

instituţiilor de detenţie. 

a) Reparaţii capitale şi curente ale sediilor serviciilor medicale din penitenciare în scopul facilitării 

acreditării acestora (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 13,500 mii lei - alocare 

insuficientă pentru realizarea acțiunii); 

b) Reparaţii capitale penitenciare (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 4,700 mii); 

- Reparaţia cantinei(bucătăriei) Penitenciarul nr.9-Pruncul 

- Reparaţie capitală a reţelelor şi a utilajului electric în Penitenciarul nr.18-Brăneşti 

- Reparaţie capitală a reţelelor şi a staţiei de epurare în Penitenciarul nr.18-Brăneşti 

c) Reconstrucţii, Construcţii (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 82,500  mii); 

 - Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian (reconstrucţia blocurilor de regim nr.1,2) 

- Construcţia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun. Bălţi 

- Reparaţia capitală Penitenciarului nr.17-Rezina (reconstrucţia blocurilor de regim nr.1,2) 

- Reconstrucţia unui bloc din cadrul Penitenciarului nr.5- Cahul 

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.1-Taraclia (Construcţia unei staţii de epurare) 

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.6-Soroca (Construcţia unei staţii de epurare) 

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.1-Lipcani (Constructiva unei staţii de epurare) 

d) Asigurarea funcționării Unității de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din 

Chişinău (Resurse financiare prevazute pentru anul 2016 - 2,280 mii); 

 

6.4.2.* - Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii în toate locurile privative de libertate 

conform cu standardele europene. (Alocare insuficienta a mijloacelor financiare pentru realizarea 

acțiunii) 

1) Procurarea de aparataj medical şi mobilier pentru Serviciile medicale din penitenciare; 

2) Dotarea instituţiilor penitenciare cu autospeciale necesare pentru escortarea deţinuţilor  Zona Nord - 

2, Zona Centru – 6, Zona Sud – 2; 

3) Dotarea instituţiilor penitenciare cu mijloace tehnice necesare pentru siguranţa penitenciarelor şi 

asigurarea regimurilor de detenţie: 

- staţii radio portabile, staţionare, mobile; 

- dispozitive de bruiere (17 unităţi); 

- mijloace de semnalizare pază şi incendiu; 

- aparate de depistare a telefoanelor mobile tip „Orion”(19 unităţi); 

- detectoare de droguri tip „Vapor Tracer” (19 unităţi); 

- multidrog test pentru depistarea substanţelor stupefiante în lichidele biologice(1800 teste); 

- echipament video: 

a) echipament digital de stocarea informaţiei video compatibil cu funcţionarea sistemului de operare 

„Trassir” (3 buc. x 9,0 mii lei/buc);  

b) program de licenţiere a canalelor video conectate la echipamentul de stocare a informaţiei (64 buc.x 

0,5 mi lei/buc); 

c) cameră video digitală IP externe (70 buc. x 4,0 mii lei/buc); 

d) computer pentru vizualizarea informaţiei video în  timp real în cadrul instituţiilor penitenciare 

(3buc.*9,0 mii lei/buc); 

e) monitor 22 (4buc.*2,0 mii lei/buc.); 

f) comutator de date POE (power over ethernet switch) la: 

- 8 porturi – 3 buc.*3,1 mii lei/buc; 

- 16 porturi – 14 buc.*3,95 mii lei/buc; 

- 24 porturi –   2 buc.*9,0 mii lei/buc; 

- staţii radio şi accesorii pentru acestea: 

a) staţii radio portabile (72 buc.*3,0 mii lei/buc); 

b) staţie radio staţionară pentru izolatoarele de urmărire penală (4 buc.*15,0 mii lei/buc); 
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c) acumulator pentru staţie radio portabilă (250 buc.*0,4 mii lei/buc.); 

d) antenă pentru staţie radio portabilă (250 buc.*0,3 mii lei/buc); 

e) clipsă de fixare pentru staţie radio portabilă (50 buc.*150 lei/buc); 

f) garnitură pentru staţie radio portabile (80 buc.*2,0 mii lei/buc); 

- centrală telefonică: 

a) centrala telefonică pentru penitenciarele nr.3-Leova, nr.15-Cricova şi nr.18-Brăneşti  (3 buc.*90,0 

mii lei/buc.); 

b) pupitru telefonic de legătură operativă pentru penitenciarul nr.8-Bender (1buc.*5,0 mii lei); 

- instalaţie cu raze X pentru verificarea coletelor-pachetelor 
 (4buc.*600,0 mii lei/buc) 

- detector de metal portabil 

a) detector de metale portabil (20buc.*5,0 mii lei/buc.); 

b) indicator de câmp (1 buc.*80,0 mii lei/buc.); 

- sistem de control accesului în blocurile de detenţie a penitenciarelor 
 (18 buc.*45,0 mii lei) 

- acumulator la 12 V, 7A/h  
(250 buc.*0,3 mii lei/buc.) 

- senzor perimetral cu microundă şi accesorii de conectare pentru penitenciare (83 buc.) 

- senzori la deschiderea (SMK) pentru blocurile administrative ale subdiviziunile DIP : 

metalic (600 buc.*0,2 lei/buc); 

plastic  (600 buc.*45 lei/buc); 

- cablu pentru conectarea sistemelor preconizate de achiziţionat: 

- cablu FTP extern (15000 metri*6 lei/m); 

- cablu de alimentare PVS 2x1.5 (15000 metri*6 lei/m); 

- cablu alarm 6x0.22 (3000 metri 4 lei/m); 

- cablu alarm 4x0.22 (3000 metri*3,66 lei/m); 

- cablu TPP 10 (500 metri*10 lei/m); 

- cablu telefonic cu 2 perechi (4000 metri*3 lei/m); 

- camera endoscop cu gât flexibil şi ecran pentru inspecţie tavane false, în spatele dulapuri, inspecţie 

zone greu accesibile întunecate -15 buc. *3,2 mii lei. 

- Sistem de monitorizare de tip (Tracker cu GPS+AGPS+LBS +GSM+GPRS  receptor) a deplasării 

persoanelor, prin intermediul sateliţilor care se pune pe picior, prin intermediul sateliţilor are 

capacitatea de primire a coordonatelor geografice concrete cu expedierea lor la staţia de monitorizare 

100 buc. 

5) Achiziţionarea modelului de tip nou al echipamentului şi însemnelor distinctive pentru ţinuta 

colaboratorilor sistemului penitenciar (inclusiv în contextul acţiunii 6.5.6 pct. 2 a Planului, referitor la 

demilitarizarea sistemului).  

 

Actiunea 6.5.7.p.1 - Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale 

angajatului din sistemul penitenciar. 

- Actualizarea conținutului Codului deontologic/ de conduită; 

- Reeditarea Codului deontologic (Lipsă de fonduri pentru realizarea acțiunii) 

 

Actiunea 6.5.8.p.3 - Elaborarea şi implementare de noi programe cognitiv comportamentale. (Alocare 

insuficienta a mijloacelor financiare pentru realizarea acțiunii) 

- Editarea unui ghid de recomandări metodice privind implementarea programelor cognitiv 

comportamentale; 

- Desfăşurarea activităţilor de instruire a personalului care va implementa programele cognitiv 

comportamentale; 

 - Amenajarea  claselor de studii; 

- Asigurarea cu manuale şi material didactic potrivit curriculumului; 

- Procurarea rechizitelor şi materie primă pentru orele practice; 

- Amenajarea atelierelor pentru desfăşurarea activităţilor de grup, educative, ocupaţionale şi a altor 

activităţi oferite deţinuţilor; 
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- Asigurarea personalului implicat în realizarea activităţilor educative, ocupaţionale şi altor activităţi 

oferite deţinuţilor, cu tehnica de calcul. 

 

Actiunea 6.5.9.p.2 - Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor educative, 

ocupaţionale şi a altor activităţi sociale oferite deţinuţilor. (Alocare insuficienta a mijloacelor 

financiare pentru realizarea acțiunii) 

- Editarea ghidului de recomandări metodice privind aplicarea mecanismului de monitorizare a 

activităţilor de resocializare oferite deţinuţilor. 

 

Actiunea 4.1.6.p.2 - Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne. 

(Alocare insuficienta a mijloacelor financiare pentru realizarea acțiunii) 

- Desfăşurarea seminarelor de instruire  în privinţa modului de prevenire şi combatere a corupţiei.  

Beneficiari: 35 angajaţi responsabili pentru asigurarea realizării sarcinilor instituţionale de prevenire şi 

combatere a corupţiei, inclusiv angajaţii Direcţiei securitate internă. 

 

Actiunea 4.2.2.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanţii sectorului justiţiei. (Alocare insuficienta a mijloacelor financiare pentru realizarea 

acțiunii) 

- Desfăşurarea seminarelor în scopul promovării normelor deontologice. 

Beneficiari: 60 persoane (şefii de penitenciare, inclusiv preşedinţii comisiilor de etică din cadrul 

instituţiilor subordonate). 

 

Ecaterina POPA: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI se declara închisă.  

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 28.07.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis ca lista de prioritati pentru asistenţa externă pentru anul 2016 sa fie 

definitivata si aprobata in urmatoarea sedinta a grupului de lucru; 

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

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-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  
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       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 Sabina SANDU Ministerul Justiției 

3 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Lilia GAIBU Oficiul Central de Probațiune 

5 Natalia ISTRATII  Centrul Național Anticorupție 

6 Natalia ZUZA Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

8 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

9 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

10 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

 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 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

5 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

6 Daniela SORAHMETOV Ministerul Justiției 

7 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 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 
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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 

 
 

5 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

6 Vladislav GRIBINCEA  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

7 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

8 Valentin COVALI Procuratura Generală 

 
 

 

 

 

 
 


