
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiţiei –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei  

 

 

 

PLAN de ACTIVITATE –2016 

 

Secţiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Şedinţe Grupul de lucru Şedinţe lunare   x x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă 

pentru 2016 

Grupul de lucru Mai 2016     x        

3.  Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare 

de către instituţiile cheie responsabile pentru 

implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni 

Instituţiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2016       x      

4.  Aprobarea raportului intermediar de activitate al 

Grupului de lucru 

Grupul de lucru Până la 15 iulie 2016       x      

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru Secretariatul Grupului de 

lucru 

Raportul de elaborează 

în baza rapoartelor 

prezentate de instituții 

și în baza proceselor-

verbale ale ședințelor 

Grupului de lucru pînă 

la 31 ianuarie 2017 și se 

aprobă de Grupul de 

lucru pînă la 10 

           x 



februarie 2017  

 

 

Secţiunea II: Planul de implementare a Strategiei şi a Planului de Acţiuni 

 

 

 

A. ACȚIUNI RESTANTE 2015/ DE IMPLEMENTAT ÎN 2016 

 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

Termen:                                

A se implementa pe 

parcursul anului 2013 

Indicatori:                         

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

            

a. Identificarea resurselor financiare   x x x x x x       

b. Identificarea și contractarea 

expertului/experților 
        x      

c. Elaborarea și prezentarea studiului          x x x x x 

6.2.4.p.2 Cursuri de instruire privind drepturile 

copilului pentru personalul Centrului 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen:                                

Trimestrul II, 2013 - 

     x x x     



pentru Drepturile Omului Trimestrul IV, 2016 

Indicatori:                         

1. Numărul  

de cursuri desfăşurate 

2. Numărul de 

personal instruit 

 

 

 

B. ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2016 

 

 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

Ministerul Justiţiei,               

Curtea Constituţională 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2014 

(trimestrul I-IV, 2014) 

 

Indicatori:               

Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Curţii 

Constituţionale 

            

6.1.1.p.3 Elaborarea proiectului de lege cu privire 

la Curtea Constituţională  şi a Codului  

jurisdicţiei constituţionale (în variantă 

nouă) 

Ministerul Justiţiei,               

Curtea Constituţională 

Termen:                      

Trimestrul I, 2015-IV, 

2016) 

 

Indicatori:               

            



Proiecte de lege 

elaborate şi remise 

spre examinare 

Guvernului 

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 

Termen:                           

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014-trimestru I, 2015 

Indicatori:                      

Plan de dezvoltare 

instituţională elaborat 

şi implementat 

            

a. Elaborarea planului de acțiuni 

pentru anul 2016 
  x            

b. Implementarea planului de acțiuni   x x x x x x x x x x x x 

6.2.3.p.2 Instruirea personalului Centrului pentru 

Drepturile Omului şi al reprezentanțelor 

acestuia pentru ridicarea nivelului de 

calificare profesională 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Academia de Administrare 

Publică, Institutul Naţional 

al Justiţiei 

Termen:                          

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                             

1. Numărul de cursuri 

organizate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

            

a. Elaborarea planului de instruire 

semestrial 
  x     x       

b. Identificarea formatorilor   x     x       

c. Instruirea personalului   x x x x x x x x x x x x 

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 

Termen:                                   

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-

            



drepturilor omului 2016 

Indicatori:                    

1. Forum  organizat  

anual                                    

2. Numărul  de 

participanţi şi de 

propuneri  formulate 

în cadrul forumului 

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 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul  anilor 2014 

- 2016 (trimestrul I, 

2014 – trimestrul  IV, 

2016) 

Indicatori:                           

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2.Numărul de 

persoane instruite 

            

a. Elaborarea planului de instruire continuă şi 

formare iniţială în comun cu INJ 

Inspectoratul Național de 

Probațiune 

Plan elaborat şi 

aprobat 

x      x x     

a) Identificarea formatorilor şi elaborarea 

agendei 
  x x       x    

b) Coordonarea delegării participanţilor şi 

organizarea cursurilor 
      x        



c) Desfăşurarea cursurilor    x x  x x    x x  

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 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul  anului 2014 

(trimestrul I-IV, 2014) 

Indicatori:                  

1. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate                   

2. Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare  

Guvernului 

            

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 

Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat 

Termen:                     

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016       

 

Indicatori:                          

Listă întocmită şi 

actualizată periodic 

            

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 

Termen:                     

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016 

 

Indicatori:                     

Ghiduri elaborate şi 

diseminate 

            

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 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2013 până în 2016 

 

Indicatori:                  

Numărul de  spaţii 

amenajate în cadrul 

            



instanţelor de 

judecată, 

procuraturilor, 

comisariatelor de 

poliţie 

 

6.3.3.p.3 Asigurarea recrutării consilierilor de 

probațiune juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței sociale 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016  

 

Indicatori:                 

Numărul  de consilieri 

de probaţiune cu 

studii în domeniul 

psihologiei şi asistenţei 

sociale recrutaţi 

x x x x x x x x x x x x 

6.3.3.p.4   Instruirea consilierilor de probaţiune 

juvenilă 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2013 până în 2016 

 

Indicatori:                           

1.  Numărul de 

cursuri desfăşurate                   

2. Numărul 

consilierilor de 

probaţiune instruiţi 

x x x x x x x x x x x x 

a) Identificarea formatorilor şi elaborarea 

agendei 
  x x       x x   

b) Coordonarea delegării participanţilor şi 

organizarea cursurilor 
  x     x x      

c) Desfăşurarea cursurilor    x x       x x  

6.3.4.p.6  Elaborarea şi implementarea unor 

programe de învăţământ general şi 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

x x x x x x x x x x x x 



vocaţional pentru copiii aflaţi în detenţie III şi IV ale anului 

2012 şi pînă la finele 

anului 2016 

Indicatori:              

Programe elaborate şi 

implementate 

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 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                       

Date colectate, 

prelucrate, publicate 

anual şi accesibile 

publicului 

 

            

a. Sistematizarea, analiza și publicarea datelor 

privind numărul copiilor aflați/luați/excluși 

(pe categorii) din evidența Birourilor de 

probațiune, pe pagina web a Oficiului 

central de probațiune 

Inspectoratul Național de 

Probațiune 

Date privind copii aflați 

în probațiune 

prezentate și publicate 

x x x x x x x x x x x x 

6.3.5.p.3  Instruirea specialiştilor din cadrul 

autorităților publice cu privire la 

colectarea şi prelucrarea datelor statistice 

în conformitate cu sistemul indicatorilor 

internaţionali de justiţie juvenilă 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Termen:                           

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori: 1. 

Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

specialişti instruiţi  

            

a) Identificarea formatorilor şi elaborarea 

agendei 
  x x       x x   

b) Coordonarea delegării participanţilor şi 

organizarea cursurilor 
  x     x       



c) Desfăşurarea cursurilor       x       x 

6.4.2.p.3 Elaborarea şi implementarea planurilor 

de construcţie sau reconstrucție a sediilor 

instituțiilor de detenţie 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul I, 

2014 – trimestrul IV, 

2016)                      

Indicatori:                 1. 

Planuri de construcţie 

/reconstrucţie 

elaborate         

2.Numărul  de  sedii 

construite/ 

reconstruite                  

x x x x x x x x x x x x 

6.4.4.p. 3  Elaborarea şi implemen-tarea sistemului 

electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori:  

1. Sistem de 

înregistrare elaborat 

2. Procentul 

cazurilor de reţinere, 

arest şi detenţie 

înregistrate 

            

6.4.6.p.2  Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a 

victimelor torturii și altor rele tratamente 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-

2014  

Indicatori:                    

Servicii create 

            

6.5.3.p.4 Implementarea la nivel naţional a 

programului de asistenţă psihosocială la 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

  x   x   x   x 



etapa presentenţială 2016 (trimestrul I, 

2014 - Trimestrul IV, 

2016) 

Indicatori:                        

1. Asistenţa la etapa 

presen-tenţială, 

implementată  pe 

întreg teritoriul țării       

2. Raportul întocmit şi 

recomandările 

formulate 

6.5.3. p.5 Elaborarea programelor individualizate 

de lucru pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de probaţiune 

Ministerul Justiţiei  Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul I, 

2014 - Trimestrul IV, 

2016) 

Indicatori:        

Programe elaborate                       

         x x x 

a. Analiza necesităților de programe 

probaționale pentru beneficiarii aflați în 

evidența probațiunii 

Inspectoratul Național de 

Probațiune 
Necesități de programe 

identificate 

       x x    

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 

 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                           

1. Numărul  

de cursuri desfăşurate 

2. Numărul  

de persoane instruite 

x x x x x x x x x x x x 

a) Identificarea formatorilor şi elaborarea 

agendei 
   x x          



b) Coordonarea delegării participanţilor şi 

organizarea cursurilor 
  x            

c) Desfăşurarea cursurilor       x        

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 

 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                       

1. Sistem elaborat şi 

implementat 

2. Echipamentul 

necesar procurat 

            

6.5.3.p.8  Instruirea personalului organelor de 

probațiune privind utilizarea 

programelor de corecţie a 

comportamentului 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                             

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

x x x x x x x x x x x x 

a) Identificarea formatorilor şi elaborarea 

agendei 
  x x           

b) Coordonarea delegării participanţilor şi 

organizarea cursurilor 
  x            

c) Desfăşurarea cursurilor    x x          

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 Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                

Numărul de materiale 

x x x x x x x x x x x x 



informaţionale 

elaborate şi difuzate 

a. Elaborarea materialelor informaționale Inspectoratul Național de 

Probațiune 

Nr. materialelor 

informaţionale 

elaborate   

x x     x x     

b. Distribuirea materialelor informaționale Inspectoratul Național de 

Probațiune 

Numărul de materiale 

informaţionale difuzate 

  x x x x   x x x x 

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 Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:               

Numărul de articole 

publicate 

x x x x x x x x x x x x 

 


