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Data: 16 septembrie 2014 

Ședința nr. 6 

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

Moderator: Olga VACARCIUC  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

1. 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţământ general şi vocaţional 

pentru copiii aflaţi în detenţie; 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

2. Runda de discuții și aprobarea Raportului sectorial intermediar 2014; 

Intervenție: Angela MAZÎLU, Secretariatul grupurilor de lucru 

 

3. Prezentarea   propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă în sectorul justiției pentru anii 2011-2016. Aprobarea propunerilor. 

Intervenție: Ioana Cornescu,  Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării 

Reformei în Sectorul Justiției 

 

4. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei  

ședințe. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Acțiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţământ 

general şi vocaţional pentru copiii aflaţi în detenţie. 

 

 

Olga VACARCIUC: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară deschisă.  

 

Angela MAZÎLU: 

Pilonul VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la cîteva sectoare cheie din perspectiva asigurării respectării efective a drepturilor omului în 

practicile și politicile juridice, și anume consolidarea rolului Curţii Constituţionale, a Centrului pentru 

Drepturile Omului şi a instituţiei avocatului parlamentar, consolidarea sistemului de justiţie pentru 

copii, respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente, 

precum și consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

 

Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, pentru întreaga perioadă a acestuia în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 101 

acțiuni. Pînă în anul 2014, trimestrul II,  trebuiau finalizate 49 de acțiuni, și trebuia începută 

 

 
 

  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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implementarea a 41 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Pentru aceste 90 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte 

detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la 

termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare 

utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul 

de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea 

acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru 

aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – 

galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

Dintre acțiunile scadente la data de 31 iulie 2014 – 39 acțiuni sunt realizate, 9 realizate parțial, iar 1 

acțiune - nerealizată. 

35 din acțiuni au termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, sunt 

cu caracter continuu. Din aceste acțiuni 27 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 4 

acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, iar în privința la 4 acțiuni nu s-

au întreprins încă acțiuni de realizare. 

La realizarea acțiunilor din Pilonul VI pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, 

contribuții semnificative având PNUD, UNICEF, Consiliul Europei, Norlam ș.a. 

 

Veronica VITION: 

Sumarul privind implementarea Planului de acțiuni pentru realizarea SRSJ este parte componentă a 

Raportului sectorial intermediar 2014, constituind de fapt partea analitică a Raportului. Sumarul a fost 

întocmit în urma analizei efectuate a informațiilor prezentate de către instituții care conține atit 

statistica generală cît și performanța instituțiilor cu indicatorii de pondere. Analiza efectuată conține atît 

realizările majore cît și nerealizarile, și dificultățile care au condiționat aceste nerealizari. Sumarul este 

un document care urmeaza a fi completat de catre membrii grupului de lucru ai pilonului VI. În acest 

sens, solicităm să veniți cu recomandari, propuneri care ulterior vor fi abordate în cadrul sedintei 

pilonului VII al SRSJ. 

 

Iurie LEVINTE: 

 În cazul în care membrii grupului de lucru ai pilonului VI au careva recomandari, acestea pot fi 

înaintate, astfel acestea urmează a fi puse în discuții în cadrul sedinței pilonului VII. 

 

Olga VACARCIUC: 

Cu privire la Sumarul privind implementarea Planului de acțiuni pentru realizarea SRSJ, ca 

reprezentant al CpDOM, solicit excluderea punctului dat din capitolul „realizari majore”, or Legea cu 

privire la Avocatul Poporului sub unele aspecte constituie mai mult un regres decit realizare importanta 

in comparatie cu  legea precedenta.  

 

Vladimir COJOCARU: 

Acțiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţământ general şi vocaţional 

pentru copiii aflaţi în detenţie. 

În adresa Ministerului justiției a parvenit un demers de la Ministerul Educației cu privire la optimizarea 

mijloacelor financiare alocate pentru actiunea 6.3.4.p.6., și anume utilizarea a 500 000 mii lei pentru 

procurarea utilajelor și echipamentelor necesare instruirii practice, dotarea sălilor de clasă cu seturi de 

mobilă și tablă, procurarea materialelor didactice. Elaborarea și implementarea programelor de 

învățămînt profesional ar fi una din direcțiile de realizare al acțiunii 6.3.4.p.6 a SRSJ. Ministerul 

Educației nu face o diferență între minori și adulți în ceea ce privește programele de instruire. 

Solicitarea Ministerului Educației este de a utiliza mijloacele financiare alocate pentru realizarea 

acțiunii 6.3.4.p.6, în scopul implementării programelor de pregătire profesilonală a deținuților inclusiv 

minorii aflaţi în  penitenciarului nr. 10 Goian și alte scoli profesionale ale sitemului penitenciar. 

În acest sens, direcția economică financiară a Ministerului Justiției a venit cu recomandarea de a 

discuta acest aspect în cadrul ședinței grupului de lucru al pilonului VI. 
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Ioana CORNESCU: 

Acțiunea 6.3.4.p.6  a fost discutată și în cadrul ședinței grupului de lucru din luna iunie 2014 în cadrul 

exercițiului de revizuire a planului de acțiuni, unde s-au adus mai multe modificări privind indicatorii și 

una din modificări privea introducerea Ministerului Educației ca primă instituției responsabilă în 

realizarea acțiuni date, iar aceasta, pentru a fi responsabilizată. Decizia preliminară a grupului de lucru 

a fost de a introduce un indicator nou privind numărul de copii implicat în fiecare program în parte. 

Indiferent de oricare decizie grupului de lucru, este bine să se țină cont și de modificările  propuse 

anterior. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Propunerile grupului de lucru din cadrul ședinței anterioare s-au referit la o eventuală modificare a 

planului de acțiuni a Strategiei, însă mijloacele finaciare oferite Ministerului Educației cît și 

Ministerului Justiției sunt valabile doar pentru anul 2014, iar în cazul în care aceste mijloace nu sunt 

utilizate în acest an, acestea nu mai pot fi  utilizate in anul 2015. 

 

Rodica JOSAN: 

Din punctul de vedere al Ministerului Educației, formularea acțiunii nu corespunde cu scopurile 

acesteia. 

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi procurarea echipamentului este necesară pentru a implementa 

programe de învățămînt pentru formarea profesională a persoanelor aflate în detenţie deoarece: 

- pentru copii -  obligă utilizarea resurselor doar pentru deținuții minori; 

- programele de învățămînt pentru elevii aflați în detenție sînt aceleași ca și pentru ceilalți elevi, ceea ce 

nu necesită investiții suplimentare; 

- din alt punct de vedere, în rezultatul evaluării activității Școlilor de Meserii din penitenciare, s-a 

constatat că baza tehnico-materială și didactică este depășită de timp, nu se fac acțiuni pentru 

menținerea și renovarea ei, nu sînt încăperi dotate pentru orele de instruire practică, s-a atestat lipsa sau 

insuficiența de manuale în limba română la disciplinile de profil, lipsa mijloacelor didactice, inclusiv 

consumabile. 

În baza Ordinului comun nr. 156 din 05 martie 2014 al Ministrului Educației al Republicii Moldova și 

nr. 121 din 06 martie 2014 al Ministrului Justiției al Republicii Moldova „Cu privire la evaluarea 

instituțiilor de instruire profesională în penitenciare” în perioada 10.03.2014-21.03.2014, a fost 

evaluată activitatea următoarelor instituţii de învăţămînt: Școala de Meserii nr.1 Pruncul, mun. 

Chișinău; Școala de Meserii nr.2, or. Cricova, mun. Chișinău; Școala de Meserii nr.3, or. Cricova, mun. 

Chișinău; Școala de Meserii nr.4, or.Soroca; Școala de Meserii nr.5, or. Lipcani, r-nul Briceni; Școala 

de Meserii nr. 6, s. Rusca, r-nul Hîncești și grupele de meserii afiliate la Școlile Profesionale din or. 

Cahul, or. Leova, or. Orhei. 

Urmare a evaluării, a fost optimizată rețeaua Școlilor de Meserii din penitenciare prin organizarea 

grupelor de formare profesională afiliate instituţiilor de învăţămînt secundar profesional care 

funcţionează în aria acestora, cu aprobarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Educaţiei (Hotărîrea 

Guvernului nr. 721 din 03 septembrie 2014 cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt 

secundar profesional). 

 

Erik SVANIDZE: 

Grupul de lucru nu poate lua decizii în acest sens, însă poate veni cu recomandări. 

  

Natalia CRISTIAN: 

Propun ca această problematică să fie discutată în cadrul ședinței grupului de lucru din cadrul 

Ministerului Justiției, responsabil de implementarea Strategiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim ca acțiunea să fie discutată în cadrul ședinței grupului de 

lucru din cadrul Ministerului Justiției responsabil de implementarea Strategiei. 

Grupul de lucru a votat unanim ca acțiunea să ramînă cu calificativul  realizată parțial pentru perioada 

de raportare. 
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Acțiunea 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale. 

 

Angela MAZÎLU: 

În scopul executării respectivei acțiuni și valorificării mijloacelor financiare alocate în conformitate cu 

procedurile de achiziție bugetară, în luna noiembrie 2013 au fost contractate serviciile de efectuare a 

studiului menționat la acț. 6.1.1.p.1 din Planul de acţiuni  privind  „Activitatea,  componenţa şi criteriile 

de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale.” 

La elaborarea studiului sunt implicați experți naționali și internaționali, inclusiv membri ai Comisiei de 

la Veneția. 

În același timp, reieșind din faptul că efectuarea cu succes a respectivului studiu cu obținerea 

rezultatelor scontate este imposibilă fără abordarea în comun a tematicilor pentru studiile indicate la 

acț. 6.1.2. p.1 și acț. 6.1.3. p.1, toate aceste trei studii sunt efectuate în complex.  

Implicarea experților străini, implică un termen mai extins pentru traducerea și coordonarea 

informației. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.1.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 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. 

Reieșind din faptul că la data de 09.05.2014, a fost publicată noua Lege cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul), și în temeiul prevederilor pct. 24/2 din Metodologia de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,  Grupul de lucru a 

propus modificarea termenului acțiunii 6.2.4.p.1 pentru trimestrul  I  anul 2016, deoarece, în condițiile 

actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli nejustificate.        

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.4.p.1 ca nerealizată. 

 

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

victime sau copii martori ai infracţiunilor. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.2.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii. 

 

Sergiu MARGARINT: 

La 10 iulie 2014, a fost desfășurat Concursul prin cererea ofertelor de servicii nr.4259-op/14 privind 

elaborarea unui Program de probațiune pentru copii. 

Realizarea acțiunii este preconizată pentru luna octombrie 2014, tergiversarea fiind cauzată de 

coplexitatatea  procedurii de achiziții.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.2 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie. 

Prin Ord. DIP nr.201 din 11.07.2014 a fost aprobat Programul cu privire la pregătirea către eliberare a 

condamnaților minori. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.4.p.5 ca realizată. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.5.p.1 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.4.2.p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea 

sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. 

Acțiunea este una complexa, iar aprobarea regulamentului este doar o etapă din cadrul procesului de 

analiză detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciar. 
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Aprobarea regulamentului este preconizată pentru  anul 2014, astfel ca să poată fi implementat pentru 

următorul exercițiu de elaborare a bugetului sistemului penitenciar. 

Motivul neexecutării în termen este determinat de complexitatea acțiunii. 

Complexitatea procesului de analiză detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare este 

determinată de faptul că acestea se referă, în mare parte la cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de 

trai ale deținuților, prin construcția de noi spații de detenție și de reconstrucție a celor existente. 

Estimări care se realizează, urmare a elaborării documentației de proiect. Astfel, în perioada 2011 – 

2014, au fost contractate servicii de  elaborare a documentației de proiect în sumă de 8 144 066,00 lei, 

pentru proiectarea și expertizarea a 8 obiective : („Reconstrucţia penitenciarului nr. 1 -Taraclia, 

reconstrucţia blocului alimentar”,  „Desfiinţarea (demolarea) obiectivului „Instituţia specială, mun. 

Bălţi” (construcţii nefinalizate amplasate în mun. Bălţi str. Veteranilor, 7”, “Adaptarea şi legarea la 

teren a proiectului tip Casă de arest” (Bălţi), “Reparaţia capitală a cantinei (bucătăriei) Penitenciarul 

nr.4–Cricova”, „Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian”, “Reconstrucţia clădirilor Penitenciarului 

nr.3-Leova”, “Reconstrucţia Penitenciarului nr.5-Cahul” și “Reparaţia capitală a clădirilor 

Penitenciarului nr.17-Rezina”). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.2.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente. 

În rezultatul activității, Grupul de lucru a elaborat Ordinul comun nr. 572  din  31.12.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant care a fost aprobat de către Procurorul General, 

Ministrul justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul General al Serviciul Vamal, Directorul 

Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministrul Sănătăţii, publicat în  Monitorul Oficial nr.147-151/745 din 

06.06.2014. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.2 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.4.3.p.4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării 

directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale. 

Acţiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituţiei 

Procuraturii, la data de 03.07.2014  a fost adoptată de Parlament Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Proiectul Legii cu privire la Procuratură, elaborat de  Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de 

legi în scopul realizării şi promovării reformei Procuraturii (constituit prin Ordinul comun al 

ministrului justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46 din 11 iulie 2013)  a fost transmis pentru 

examinare, definitivare şi promovare Grupului de lucru pentru definitivarea Concepţiei de reformare a 

procuraturii şi elaborarea proiectelor actelor normative ce vizează reformarea activităţii procuraturii 

(constituit prin Dispoziţia Dlui Corman, Preşedinte al Parlamentului nr. DDP/C1nr. 2din 15 ianuarie 

2014). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.4 ca nerealizată. 

 

Acțiunea 6.4.4.p.1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ. 

 

Vladimir COJOCARU: 

În cadrul şedinţei grupului de lucru interinstituțional,  din martie 2013 s-a decis, modificarea Hotărîrii 

de Guvern nr. 25 din 18.01.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”. 

Departamentul instituţiilor penitenciare a proiectat şi elaborat Sistemul de evidenţă a deţinuţilor. 

Personalul responsabil de evidenţă este instruit, iar sursa datelor ce sunt încărcate în sistemul 

informaţional sunt preluate din dosarul personal al deţinutului. Sistemul de control şi monitorizare a 

evidenţei este elaborat şi aplicat. 

Următoarea şedinţă a Grupului de lucru este planificată pentru luna februarie 2014, unde se vor adopta 

deciziile corespunzătoare pentru realizarea acţiunii. 
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Prin Ordinul ministrului justiției nr. 225 din 29 mai 2013 a fost constituit Grupul de lucru inter-

instituțional pentru elaborarea / perfecţionarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie și revizuirea Concepției Sistemului Informațional Automatizat “Registrul 

persoanelor reținute, arestate și condamnate” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 25 din 18 ianuarie 

2008 în conformitate cu noile cerințe ale autorităților publice implicate în proces și modificările 

survenite în cadrul normativ-legislativ, inclusiv Programul strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare ) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011. 

La data de 30 mai 2014, Grupului de lucru i-a fost prezentat sistemul e-Rețineri, dezvoltat conform 

necesităților organelor de drept, în baza Contractului de achiziționare a Sistemului Informatic 

Automatizat e-Reținere, de către compania „Infosafe” SRL (Dezvoltatorul). În continuare, 

Dezvoltatorul urmează să efectueze lucrări de implementare al acestuia pentru integrarea sistemelor 

informaționale existente în instituțiile Dvs. cu sistemul e-Retineri, în scopul creării unui sistem de 

evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție. Sistemul va avea un concept federativ, prin 

interconectarea și integrarea sistemelor informaționale existente. 

În acest sens, în perioada 14 – 17 iulie 2014, Dezvoltatorul a efectuat evaluarea posibilității integrării 

componentei elaborate e-Rețineri în sistemele existente în cadrul instituțiilor (Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura Genereală, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Departamentul 

Instituțiilor Penitentiare). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.4.p.1 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.4.5.p.1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea 

independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin transferul lor în 

subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie examenului medical independent 

în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea contradic-ţiilor în ceea ce priveşte calificarea 

acţiunilor drept acte de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu 

gravitatea acestora. 

Procesul transferului responsabilităţii privind asistenţa medicală de la Ministerul Justiţiei la Ministerul 

Sănătăţii reprezintă un proces complex, care nu poate fi realizat fără o analiză amănunţită a impactului, 

respectiv a estimărilor financiare.  

În obiectivele strategice ale Ministerului Sănătăţii acest obiectiv nu se regăseşte, fapt ce sporeşte riscul 

de o reformă prematură. 

Urmare a realizării exerciţiului de elaborare a propunerii de politică publică prezenta acţiune se va 

regăsi  printre opţiunile de intervenţie. Decizia asupra selectării uneia din opţiunile propuse este de 

competenţa Comitetului interministerial pentru planificare strategică. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.5.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor 

rele tratamente. 

A fost analizată practica internaţională a Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, precum şi a altor state 

cu un sistem legislativ compatibil cu cel din Republica Moldova în domeniul dat.  

În baza analizei efectuate, a fost elaborată versiunea inițială a proiectului de lege, și actualmente se 

lucrează la definitivarea proiectului de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, pentru a 

fi propus avizării de către subiecţii interesaţi. S-a propus executarea acestui punct din Plan ca rezultat 

alexecutării pct. 2.5.3.p.1 din Plan. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.6.p.1 ca nerealizată. 

 

Acțiunea 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. 

A fost elaborat proiectul Concepţiei de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să contribuie la siguranţa 

comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor, și plasat pe pagina Oficiului central 

de probațiune pentru consultări publice. Proiectul ordinului a fost prezentat conducerii MJ pentru 

aprobare. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.1.p.1 ca realizată parțial. 
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Acțiunea 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. 

Prin ordinul şefului Oficiului central de probaţiune din 25.06.2014 nr. 89 a fost aprobat Standardul 

ocupaţional al consilierului de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.1.p.4 ca realizată. 

Acțiunea 6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la 

etapa presentenţială. 

A fost aprobat prin Ordin OCP nr. 163 din 16.12.2013 algoritmul „Proiectului pilot privind asistența 

psihosocială la etapa presentențială” şi „Metodologia în vederea implementării Proiectului pilot privind 

asistența psihosocială la etapa presentențială”. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.3 ca realizată. 

 

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

probațiune. 

Proiectul Strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune, a fost înaintată 

prin scrisoarea OCP nr.07/223 din 11.03.2014 Ministerului Justiției spre aprobare. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.4.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.5.5.p.2 -   Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 

Iniţierea executării acestei acţiuni a depins de finisarea procesului de elaborare a Studiului privind 

procedurile de soluţionare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor sistemului penitenciar (acț. 

6.5.5.p.1), care a fost făcut public la data de 22 ianuarie 2014, iar ulterior plasat pe site-ul Ministerului 

Justiției. La data de 13 martie 2014 Parlamentul  a adoptat legea nr. 21  pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 190-XIII  din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

A fost efectuată analiza plîngerilor parvenite în adresa Oficiului central de probaţiune şi urmează de a 

înainta propuneri în acest sens. În perioada semestrului I al anului 2014 au fost înregistrate și 

soluționate 14 petiții. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.5.p.2 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.5.7.p.2 - Crearea structurilor responsabile de respectarea eticii profesionale şi de 

soluționarea plîngerilor cu privire la comportamentul consilierilor de probaţiune şi al angajaţilor 

sistemului penitenciar. 

 

Sergiu MARGARINT: 

Prin ordinul Ministrului Justiţiei din 13.02.2014 nr. 73, a fost aprobată noua structură a Oficiului 

central de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.7.p.2 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.5.9.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului de 

activități educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor. 

Prin scrisoarea nr. 03/8889 din 23.09.2013 Guvernului i-a fost remis proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. La data de 16 octombrie 2013 Guvernul a adoptat 

proiectul de lege în cauză. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.9.p.1 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.2.3.p.2 -  Instruirea personalului Centrului ridicarea nivelului de calificare profesională. 

Conform planului de instruiri pentru semestrul I al anului 2014 au fost organizate 9  seminare și cursuri 

de instruiri, la care au participat  108  persoane. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.3.p.2 ca realizată  pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 6.2.3.p.4 - Organizarea forumului anual de discuții între  avocatul parlamentar și grupuri ale 

societăţii civile care activează în domeniul drepturilor omului. 

Conform planului de activitate a instituției, această acțiune urmează a fi realizată în luna decembrie 

2014.            

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.3.p.4 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.2.4.p.2 - Cursuri de instruire privind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru 

Drepturile Omului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.4.p.2 ca realizată  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.3 ca realizată  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.5 ca realizată  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.7  -  Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele  

care implică copii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.7 ca realizată  pentru perioada de raportare. 

 

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.4 ca realizată  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.2 - Monitoriza -rea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după 

caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației. 

Centrul pentru Drepturile Omului  și Centrul de reabilitare a victimelor torturii ”Memoria”, au lansat în 

aprilie 2013 un studiu care a avut în calitate de subiecți inclusiv minorii aflați în arest preventiv. Studiul 

a avut drept obiectiv cercetarea fenomenului torturii și relelor tratamente față de copiii minori în 

contextul justiției juvenile. Rezultatele acestor două studii vor fi luate în considerare la definitivarea 

raportului de monitorizare  și formularea propunerilor de modificare a legislației. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.4.p.2 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.5.p.2 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.5.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.1.p.4 - Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 

urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.1.p.4 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.1.p.5 - Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte 

măsuri procesuale de constrîngere. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.1.p.5 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.3.p.5 - Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii torturii  şi a relelor tratamente. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.5 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin  efectuarea 

controalelor inopinate. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.6 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.4.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.4.p.2 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.1.p.3 - Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.1.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.5 - Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de probaţiune. 

În urma analizei efectuate s-a stabilit necesitatea elaborării unui program probaţional în scopul 

combaterii comportamentului violent persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi prevenirea pe 

viitor a săvîrșirii infracțiunii de „violența în familie”. 

A fost elaborat proiectul de program probaţional în scopul combaterii comportamentului violent a 

persoanelor violente în familie intitulat „şi tu poți”. 

La 10 iulie 2014, a fost desfășurat Concursul prin cererea ofertelor de servicii nr.4259-op/14 privind 

elaborarea unui Program individualizat de lucru pentru beneficiari ai serviciului de probațiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.5 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.6 - Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la 

aplicarea legislației ce reglementează activitatea de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.6 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

corecţie a comportamentului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.8 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.4.p.2 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.4.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.1.p.2 ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.2.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.2.p.1 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.3.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.3.p.1 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.4.p.1 -  Modificarea structurii interne a Curţii Constituţionale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.4.p.1 ca nerealizată pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 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 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.2.p.2 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.4 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.6 - Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat în cauzele care implică copiii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.6 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.2.p.2 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.3 - Asigurarea recrutării consilierilor de probațiune juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței sociale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.5 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţământ general şi vocaţional 

pentru copiii aflaţi în detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.4.p.6 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.2.p.3 -  Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor 

instituțiilor de detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.2.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.4.p.3 -  Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.4.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.5.p.3 - Dotarea Centrului de medicină legală  cu echipamentul necesar pentru 

documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate cazurile în 

care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.5.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente. 

Acțiunea urmează a fi realizată, în dependență de realizarea acțiunii 6.4.6.p.1 cu privire la elaborarea 

cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.6.p.2 ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.4 - Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la etapa 

presentenţială. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.4 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.7 - Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a beneficiarilor 

serviciului de probațiune (dosar electronic personal). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.7 ca realizată pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii 

politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor penitenciare  și în vederea 

demilitarizării sistemului penitenciar 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.6.p.2 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.7.p.3 - Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul 

penitenciar. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.7.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării 

pedepsei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.8.p.1 ca realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 16.09.2014 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost aprobate calificativele acțiunilor Raportului sectorial intermediar, trimestrul II, 2014; 

- Grupul de lucru a votat unanim ca acțiunea 6.3.4.p.6 să fie discutată în cadrul ședinței grupului de 

lucru din cadrul Ministerului Justiției responsabil de implementarea Strategiei; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului actele probatoare, completari cu privire la Raportul 

sectorial intermediar. 

 

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  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Olga VACARCIUC                                                                   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 / Andrei Departamentul Instituții Penetenciare 
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IVANOV                                                           

2 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Elena CRISTIAN / Vladislav DUCA Ministerul Justiției 

4 Olga PISARENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Sergiu MARGARINT Oficiul Central de Probațiune 

6 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

7 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

8 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

10 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

11 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

12 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Ioana CORNESCU Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

5 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

6 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

7 Alexandru VOLOSIN Departamentul de Administrare Judecătorească 

8 Virginijus SABUTIS EUHLPAM 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Veronica VITION 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 

5 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

6 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

 


