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Data: 29 ianuarie 2014 
Ședința nr. 1 

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

Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  
 

1. Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul VI al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 

2013. 

Intervenție: Angela MAZÎLU, Secretariatul grupurilor de lucru.  

 
2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul VI.  

   Aprobarea Raportului. 

 

3. 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 13 membri. 
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.  

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul VI 

al Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 

2013. 

 

Olga VACARCIUC: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. Această ședință 
are ca scop aprobarea Raportului Anual 2013 privind Pilonul VI. Agenda conține trei subiecte, și 

anume, prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul VI, discuții cu 
privire la conținutul Raportului, iar ulterior aprobarea acestuia.  

În cele ce urmează va fi prezentat Raportul Anual pentru anul 2013 al Strategiei de   reformă a 
sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2013. 
 

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 to rturii şi a relelor tratamente, 
precum și consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

 
În general, 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 
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101 acțiuni. Pînă în anul 2013, trimestrul IV,  trebuiau finalizate 45 de acțiuni, și trebuia începută 
implementarea a 35 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare.  

 
Pentru aceste 80 de acțiuni este prezentat 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.  
 

Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2013,  30 acțiuni sunt realizate, 12 acțiuni  sunt 
realizate parțial, iar 3 acțiuni sunt nerealizate.  
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.  
 

Acțiunile nerealizate scadente sunt acț. 6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului 
parlamentar  pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării instituț iei avocatul 

copilului ca instituție separată, acț. 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea 
victimelor torturii şi altor rele tratamente, acț. 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.  
 

Acțiuni realizate parțial scadente sunt: 
1) 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi criteriile 
de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale;  

2) 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime 
sau copii martori ai infracţiunilor; 

3) 6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie;  
4) 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; 

5) 6.4.2.p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii 
graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții;  

6) 6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor 
privind actele de tortură și alte rele tratamente; 
7) 6.4.3.p.4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a 

procurorilor antitortură Procuraturii Generale; 
8) 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;  
9) 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; 
10) 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;  
11) 6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa 

presentenţială; 
12) 6.5.4.p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 
probațiune. 

La realizarea acțiunilor din Pilonul VI pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, 
contribuții semnificative având PNUD, UNICEF, Consiliul Europei, Norlam ș.a.  
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Subiectul 2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul VI.  

                    Aprobarea Raportului. 

 

Olga VACARCIUC: 

În cadrul ședinței de astăzi, vom examina fiecare acțiune pentru a aproba calificativul dat de fiecare 
instituție. 
Acțiunea 6.1.1.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale. Acțiunea este realizată parțial. 
Reprezentantul Curții Constituționale nu este  prezent, totuși vă rugăm să va expuneți asupra 

calificativului acțiunii.  
 
Angela MAZÎLU: 

Din informațiile prezentate de Curtea Constituțională, rezultă că studiile indicate la acțiunea 6.1.1.p.1, 
acțiunea 6.1.2.p.1 și acțiunea 6.1.3.p.1, sunt efectuate în complex, reieșind din faptul că efectuarea cu 

succes a respectivului studiu, este imposibilă fără abordarea în comun a tematicilor pentru studiile  
prevăzute la acțiunile menționate.  
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  

 
Olga VACARCIUC: 

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.   
Acțiunea nu a fost realizată conform termenului, obiectivului și indicatorilor de rezultat, deoarece în 

perioada de raportare 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. 

Considerăm că în aceste circumstanțe realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicînd 
cheltuieli nejustificate. În cadrul ședinței anterioare am sugerat ca această acțiune să fie considerată 
desuetă, însă pînă la aprobarea regulamentului, acțiunea rămîne a fi nerealizată pînă cînd va fi aprobat 

regulamentul. 
Concluzie: Acțiunea este nerealizată.  

 
Acțiunea 6.3.1.p.2 - Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în 
contact cu sistemul justiţiei,  modificarea şi / sau elaborarea programelor de instruire pentru aceştia. 

Concluzie: Acțiunea este realizată.  
 

Acțiunea 6.3.2.p.1 - Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii 
victime sau copii martori ai infracţiunilor. 
 

Diana DEMIDEȚCHI: 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al 

anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri. Consider că acțiunea 
este realizată parțial.  
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  

 
Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.3.3.p.1 - Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii supuşi 
probaţiunii. 
Conform calificativului acțiunea este realizată, dacă sunt și alte propuneri vă rugăm să va expuneți.  

Concluzie: Acțiunea este realizată.  
 

Acțiunea 6.3.3.p.6 - Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru 
funcționarea sistemului de probaţiune. 
 

Vladimir POPA: 
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La evaluarea și stabilirea necesarului de resurse financiare și materiale s-a identificat necesarul de 
tehnică pentru organizarea instruirilor, necesarul de resurse financiare pentru amenajarea spațiilor 

destinate audierii copiilor, instruirii consilierilor de probațiune, la fel și pentru elaborarea sistemului de 
evidență electronică.  

A fost efectuată o analiza funcțională a OCP, rezultatele cărora au fost prezentate în cadrul unui atelier 
de lucru. 
Grupul de lucru a convenit ca pînă la data de 31 ianuarie 2014 să fie prezentate și documentele 

probatoare care confirmă realizarea acțiunii. În caz contrar acțiunea rămîne a fi realizată parțial.  
 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.3.4.p.1 - Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează sancţiunile 
disciplinare aplicate copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii şi depunerea 

plîngerilor de către aceştia. 
Concluzie: Acțiunea este realizată.  

 
Acțiunea 6.3.4.p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către 
copiii aflați în detenţie. 

Concluzie: Acțiunea este realizată.  
 

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

În acest sens,  a fost instituit grupul de lucru, format din reprezentanţi ai Departamentului instutuţiilor 
penitenciare,  asistenţi sociali şi psihologi din penitenciarele unde se deţin minori şi reprezentanţi ai 

birourilor de probaţiune.  
Definitivarea programului este preconizată către finele semestrului I al anului 2014.  
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial. 

 
Olga VACARCIUC: 

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. 

La moment Grupul de lucru realizează analiza cadrului normativ departamental și elaborează un set de 
indicatori care vor permite colectarea datelor astfel încît să fie acoperite necesitățile de raportare la 

nivel național cît și internațional.  
 
Există dificultăți de colaborare, conlucrare cu unele autorități responsabile pentru realizarea acțiunii, iar  

lipsa unei atitudini constructive față de activitate, tergiversează realizarea acțiunii în termenul stabilit.  
Totodată, considerăm că  această acțiune se regăsește în prevederile domeniului specific de intervenție 

2.4.2. ”Revizuirea și uniformizarea modalității de colectare și analiză a datelor statistice ce țin de 
justiția penală și asigurarea inter-operaționalizării bazelor de date”. În opinia noastră acțiunea 1 și 2 din 
domeniului specific de intervenție 6.3.5, sunt indispensabile  domeniului specific de intervenție 2.4.2., 

deoarece le dublează.  
Este evident faptul că un Sistem automat de înregistrare și analiză a statisticilor penale/criminale și a 

altor date de interes pentru sectorul justiției, trebuie să includă în mod obligatoriu și segmentul ce ține 
de colectarea și prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiției.  
Prin urmare, elaborarea în mod separat a unei analize și elaborarea unor indicatori privind colectarea și 

prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiției, riscă să fie ineficientă și  
 

neconformă conceptului general al Sistemului automat. Astfel, recomandăm să se analizeze 
posibilitatea de a compila cele două activități.  
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
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Acțiunea 6.4.1.p.3 - Elaborarea programului de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 
urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere. 

Planul de formare continuă pentru anul 2014 a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din 
01.11.2013. Planul prevede organizarea a 3 seminare cu genericul „Aplicarea măsurilor preventive și a 

altor măsuri procesuale de constrîngere” pentru instruirea a 90 persoane (40 judecători și 50 procurori). 
Planul de formare continuă este plasat pe site-ul Institutului Național al Justiției.  
Concluzie: Acțiunea este 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. 
Calificativul acțiunii a fost modificat din realizată în realizată parțial. Grupul de lucru a votat unanim ca 
acțiunea să rămînă realizată parțial. 

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
 

Acțiunea 6.4.2.p.2 - Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de detenţie. 
Pe parcursul anului 2012, în subdiviziunile desconcentrate ale MAI, a fost implementat sistemul de 
monitorizare video în cadrul proiectului ,,Susţinerea în consolidarea mecanismului naţional de 

prevenire a torturii”, unde  în cadrul Inspectoratelor de poliţie, au fost instalate 44 sisteme de 
înregistrare video, iar în locurile de acces şi izolatoarele de detenţie provizorie a persoanelor bănuite în 

săvîrşirea infracţiunilor 268 camere de monitorizare video. Acțiunea este realizată.  
 
Tatiana RĂDUCANU: 

Această acțiune are drept scop prevenirea maltratării deținuților, iar în cazul în care nu avem o bază de 
date, consider că acțiunea este realizată parțial. 

 
Angela MAZÎLU: 

Acțiunea  6.4.2.p.2 a fost calificată ca realizată și în cadrul ședinței anterioare a grupului de lucru. Din 

moment ce indicatorii prevăd echipamente instalate şi sisteme de supraveghere video funcţionale, 
acțiunea este realizată, avînd în vedere faptul că echipamentele de supraveghere video au fost instalate 

și sunt funcționale. Cu privire la  păstrarea informației pentru o perioadă mai mare de 72 ore, în ședința 
grupului de lucru a fost propusă ca recomandare indicarea alocării mijloacelor financiare pentru 
procurarea unui masiv de stocare a datelor. 

 

Ruslan OJOG: 

Această măsură a fost realizată de către MAI integral, după cum a fost menționat în Planul de acțiuni. 
În acest sens, Planul nu prevede crearea unei baze de date pentru a păstra informația pentru o perioadă 
mai îndelungată, sau cel puțin timp de 15 zile. În cazul în care este necesară păstrarea informației 

pentru o perioadă mai îndelungată, consider că este necesar de a include acțiunea ca una separată. În 
concluzie, consider că grupul de lucru trebuie să califice acțiunea ca realizată.  

Cu privire la Izolatorul de detenție preventivă din or. Bender,  acesta nu funcționează și nu avem 
persoane deținute în acel izolator.  
Membrii gupului de lucru au supus votului calificativul acțiunii, iar ulterior au votat acțiunea ca fiind 

realizată. 
Concluzie: Acțiunea este realizată.  

 
Olga VACARCIUC: 

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

plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente. 
 

Diana DEMIDEȚCHI: 

Regulamentul cu privire la procedura  de  identificare,  înregistrare şi raportare  a  pretinselor  cazuri  
de  tortură, tratament inuman sau degradant, a fost transmis Ministerului Justiției, iar ulterior urmează a 

fi semnat. 
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Grupul de lucru a considerat necesar de a modifica calificativul acțiunii 6.4.3.p.2 din realizată în 
realizată parțial, deoarece regulamentul nu a fost semnat.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.4.3.p.4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării 
directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale. Acțiunea este realizată parțial.  

 
Diana DEMIDEȚCHI: 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46, a fost 
constituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării 
reformei Procuraturii. Consultarea publică, referitoare la Concepţia de reformare a Procuraturii au avut 

loc la data de 20.11.2013, iar la data de 12.12.2013 aceasta a fost  prezentată conducerii MJ.  
 

Pavel POSTICĂ: 

Conform Ordinul Ministrului Justiţiei și al Procurorului General a fost constituit Grupul de lucru care a 
avut un termen de 2 luni  pentru elaborarea conceptului și elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ. Grupul de lucru a elaborat conceptul și proiectul de modificare încă în luna 
decembrie 2013, însă proiectul nu este susținut, aceasta a declarat și președintele grupului de lucru, 

domnul Vladislav Gribincea în cadrul ședinței pilonului II. Proiectul de modificare a cadrului normativ 
a fost elaborat, însă nu a fost prezentat membrii grupului de lucru. 
Propunerea grupului de lucru a fost de a considera acțiunea realizată parțial, iar ulterior va fi pusă în 

discuție în cadrul ședinței pilonului VII.  
Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată parțial.  

 
Veronica VITION: 

Acțiunea 6.4.3.p.4 urmează a fi discutată și în cadrul ședinței pilonului VII.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
 

Olga VACARCIUC: 

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. 

Următoarea şedinţă a Grupului de lucru este planificată pentru luna februarie 2014, unde se vor adopta 
deciziile corespunzătoare pentru realizarea acţiunii.  

 

Ruslan OJOG: 

A fost constituit grupul de lucru în cadrul Ministerului Justiției. Din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne au fost delegate două persoane pentru a participa. Din informațiile pe care le dețin grupul de 
lucru a elaborat deja conceptul.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
 
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 contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea 
acţiunilor drept acte de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu 
gravitatea acestora. 

 
Vladimir COJOCARU: 

În domeniul organizării eficiente a serviciilor medicale din penitenciare a fost elaborată propunerea de 
politică publică „Servicii medicale de calitate pentru persoanele deţinute în penitenciare”. Proiectul 
Propunerii de Politică Publică a fost consultat public la 24.12.2013, iar op ţiunea recomandată de 

Ministerul Justiţie este „Crearea în cadrul sistemului penitenciar a unei subdiviziuni subordonate 
independente responsabile de sănătatea în penitenciare”.  
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Această opţiune prevede implementarea unui sistem mixt de organizare a sănătăţii penitenciare în 
cadrul cărora de responsabilitatea sistemului penitenciar este dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor 

medicale primare, specializate de lungă durată şi de recuperare în cadrul sistemului penitenciar, iar 
serviciile medicale înalt specializate urmează a fi acordate în cadrul instituţiilor medico-sanitare ale 

Ministerului Sănătăţii.  
Propunerea de politică publică a fost expediată în adresa Cancelariei de Stat pentru examinarea acesteia 
şi luarea unei decizii de către Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică.  

În concluzie, conform planului consider că acțiunea va fi realizată doar după o perioadă de evaluare.  
Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată parțial.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
 
Acțiunea 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor 

rele tratamente. 
 

Veronica RUSU: 

În cadrul unei ședințe a grupului de lucru am raportat că această acțiune este conexă cu acțiunea 
2.5.3.p.1, iar în acest sens este elaborat un proiect de lege care însă nu a fost expediat pentru avizare.  

 
Grupul de lucru a convenit ca proiectului de lege să fie prezentat pe parcursul zilei de 29 ianuarie 2014, 

în caz contrar acțiunea va fi considerată 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. 
 

Vladimir POPA: 

Conceptul de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța comunității prin 
reabilitarea efectivă în societate a delincvenților  a fost elaborat și transmis Ministrului Justiției pentru 

aprobare. Conceptul a fost plasat pe site-ul Oficiului Central de Probațiune. 
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial. 

 
Olga VACARCIUC: 

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. 

În acest sens au fost identificaţi și selectați experţi pentru elaborarea standardului ocupaţional al 
consilierului de probaţiune. Acțiunea urmează a fi realizată în Semestrul I al anului 2014.  
Grupul de lucru a considerat că selectarea experților nu presupune realizarea parțială a acțiunii.  

Concluzie: Acțiunea este nerealizată.  
 

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

Vladmir POPA: 

Proiectului pilot privind asistența psihosocială la etapa presentențială şi Metodologia în vederea 

implementării Proiectului pilot privind asistența psihosocială la etapa presentențială, a fost aprobat. 
Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2014.  
 

 
Olga VACARCIUC: 

Deoarece Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2014, acțiunea nu poate fi considerată ca 
realizată.   
Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  
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Acțiunea 6.5.4.p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 
probațiune. 

 

Vladimir POPA:  

Strategia de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune a fost elaborată și 
transmisă conducerii Ministerului Justiției pentru aprobare.  
Concluzie: Acțiunea este realizată parțial.  

 
 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.5.5.p.1 -  Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare 
la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar . 

Ca acte probatoare au fost indicate Nota informativă cu privire la fluxul și examinarea petițiilor 
parvenite la DIP în anul 2012 și Studiul privind procedurile de soluţionare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  
 

Angela MAZÎLU: 

Studiul privind procedurile de soluţionare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de 
probaţiune şi a sistemului penitenciar, a fost făcut public la data de 22 ianuarie 2014, iar ulterior 

urmează a fi plasat pe site-ul Ministerului Justiției.  
Concluzie: Acțiunea este realizată.  
 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.5.6.p.1- Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi sistemul de 

recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului 
penitenciar. 
Studiul comparativ privind politica de angajare  şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 

penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului penitenciar a fost prezentat. 
Concluzie: Acțiunea este realizată.  

 
Acțiunea 6.5.7.p.1- Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale 
angajatului din sistemul penitenciar. 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului penitenciar este elaborat şi aprobat.  
La 21 martie 2013, prin Hotărîrea Guvernului Republic ii Moldova nr. 264, a fost aprobat Codul de 

etică al consilierului de probaţiune (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 64-68 din 
29 martie 2013), care are drept scop instituirea principiilor de bază ale eticii consilierului de probaţiune 
şi asigurarea comportamentului ireproşabil al acestuia.  

Concluzie: Acțiunea este realizată.  
 

Acțiunea 6.2.3.p.2 - Instruirea personalului Centrului ridicarea nivelului de calificare profesională. 
Conform planului de instruire au fost organizate 18 seminare, la care au participat 133 persoane. 
Conform planului de instruiri pentru semestrele I și  II ale anului 2013 au fost organizate 32  seminare 

și cursuri de instruiri, la care au participat  293 persoane.  
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

 
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. 

Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  
Acțiunea 6.2.4.p.2 - Cursuri de instruire privind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru 

Drepturile Omului. Planul de instruire al CpDOM include toate domeniile de drept  pe care se axează 
activitatea instituției, inclusiv domeniul drepturilor copilului.  
Din acest considerent, informația  despre cursurile de instruire privind drepturile copilului pentru 

personalul CpDOM se regăsește în informația privind realizarea  acțiunii nr. 2 din  domeniul de 
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intervenție  specifică 6.2.3 ”Instruirea personalului Centrului pentru Drepturile Omului și al 
reprezentanțelor acestuia pentru ridicarea nivelului de calificare profesională”.  

Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  
 

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: Acțiunea este 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.  
În total au fost organizate 7 seminare, la care au fost instruiți 45 avocați.  
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

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

Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  
 
Acțiunea 6.3.4.p.2 - Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după caz,  

elaborarea proiectului de modificare a legislației. 
Concluzie: Acțiunea este realizată 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: Acțiunea este 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. 
 

Ecaterina POPA: 

Această activitate va fi realizată în colaborare cu UNICEF, în funcţie de realizarea acț iunilor 6.3.5.p.1 

şi 6.3.5.p.2. Acțiunea nu ține de competența INJ. Cu atît mai mult că INJ nu cunoaște funcții din 
autoritățile publice care se ocupă de colectarea și prelucrarea datelor statistice. Cu aceste probleme se 
ocupă Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele țării.  

Grupul de lucru a considerat necesar ca acțiunea să fie pusă în discuție în cadrul ședinței pilonului VII. 
Concluzie: Acțiunea este nerealizată pentru perioada de raportare.  

 
Olga VACARCIUC: 

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: Acțiunea este 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: Acțiunea este realizată parțial pentru perioada de raportare.  
 

Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin  efectuarea 
controalelor inopinate. 
Victor ZAHARIA: 

Avînd în vedere faptul că au raportat doar cîteva instituții din cele indicate în plan ca fiind responsabile, 
consider acțiunea ca realizată parțial.  

Grupul de lucru a supus votului calificativul acțiunii, iar ulterior au considerat acțiunea ca fiind 
realizată parțial pentru perioada de raportare. 
Concluzie: Acțiunea este realizată 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. 

În perioada de raportare au fost efectuate 104 vizite preventive în instituțiile care asigură detenția 
persoanelor. Pe pagina web www.ombudsman.md au fost plasate 14 rapoarte asupra vizitelor efectuate 

în locurile de detenție care cad sub incidența OPCAT, precum și Raportul privind activitatea 
Mecanismului național de prevenire a torturii în anul 2012.  
 

Victor ZAHARIA: 

În anul 2014 cine va face monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie? 

 
Olga VACARCIUC: 

Ceea ce ține de Centrul pentru drepturile Omului, angajații Centrului au efectuat vizite și vor efectua și 

în 2014. 
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

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

Concluzie: Acțiunea este 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. 
Grupul de lucru a modificat  calificativul acțiunii din realizată parțial pentru perioada de raportare în 

realizată pentru perioada de raportare.  
Concluzie: Acțiunea este 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: Acțiunea este realizată 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: Acțiunea este 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: Acțiunea este realizată parțial pentru perioada de raportare.  
 

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. 

Planul de acțiuni al CpDOM pe anul 2013 a fost elaborat și implementat în concordanță cu Planul de 
dezvoltare instituțională pentru anii 2013-2017. În vederea implementării Planului de dezvoltare 
instituțională, pentru anul 2014 sunt planificate un șir de activități, din buget fiind alocate resurse 

financiare necesare. 
Concluzie: Acțiunea este realizată 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: Acțiunea este 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.  
 

Veronica RUSU: 

http://www.ombudsman.md/
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Conform Rezoluției cu privire la amenajarea spațiilor de audiere a copiilor și  modificarea art. 1101 Cod 
de Procedura Penală, a  Grupului de lucru inter- instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p.2 

din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-
2016 ( Ședința nr. 5/13 din 25 septembrie 2013) în instanțele de judecată a fost stopat procesul de 

amenajare a spațiilor de audiere a minorilor. Mijloacele financiare alocate în acest scop pentru anul 
2013 urmează a fi redistribuite pentru achiziționarea echipamentului audio/video care să faciliteze 
examinarea materialelor de acest tip, iar finanțele care vor rămîne se vor redistribui pentru amenajarea 

spațiilor pentru audierea martorilor anonimi.  
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

 
Olga VACARCIUC: 

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

violenței la minori”, a fost aprobat prin Dispoziția nr. 28 din 17.12.2013.  
Concluzie: Acțiunea este 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.  

 
Vladimir POPA: 

În urma desfăşurării concursurilor privind ocuparea funcţiilor publice vacante, au fost angajaţi 3 
consilieri de probaţiune cu studii în domeniul psihologiei. De asemenea a fost aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului Nr. 749 din  20.09.2013 modificarea efectivului limită al Oficiului central de probaţiune, cu 

introducerea a 42 unităţi de personal suplimentar la cele 243 existente. 
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

 
Olga VACARCIUC: 

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

juvenilă. 
Metodologia de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă a fost elaborată și 

aprobată. Consilierii de probațiune juvenilă urmează a fi evaluați pînă la 15 februarie 2014 conform 
Hotărîrii Guvernului.  
Concluzie: Acțiunea este 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: Acțiunea este realizată 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: Acțiunea este 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: Acțiunea este 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. 
Echipamentul necesar a fost achiziționat de către  Centrul de Medicină Legală. Urmează efectuarea 

studiului de fezabilitate de către experții care vor fi contractați, iar ulterior se va purcede la proiectarea 
laboratorului. 
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

 
Acțiunea 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente. 
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Concluzie: Acțiunea este nerealizată pentru perioada de raportare. 
Acțiunea 6.5.1.p.3 - Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune.  

Această activitate necesită implicarea societății civile, Ministerul Justiției a identificat surse financiare 
(reflectate în CBTM (2014-2016)) pentru anul 2014. 

Grupul de lucru a supus votului calificativul acțiunii, iar ulterior a modificat calificativul din realizată 
parțial în acțiune nerealizată pentru perioada de raportare.  
Concluzie: Acțiunea este nerealizată 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: Acțiunea este 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: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  
 
Acțiunea 6.5.5.p.2 - Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

 
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. 
Prin ordinul DIP a fost instituit grupul de lucru pentru 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. În anul 2013 grupul de 
lucru a elaborat  Studiul comparativ privind politica de angajare, sistemul de recrutare a personalului şi 

demilitarizarea sistemului penitenciar care conţine principalele recomandări necesare iniţierii 
procesului de elaborare a cadrului normativ.  

Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare. 
 
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.  
Întru executarea obiectivului respectiv art. 242 din Codul de executare a fost expus în redacţie nouă 

prin care s-au instituit norme noi referitoare la educaţia condamnaţilor.  
Concluzie: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare.  

 
Raportul Anual 2013  a fost aprobat unanim în ședință de către membrii Grupului de lucru  pentru 
coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției și 

reflectă situația implementării pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2013. 
 

 

Subiectul 3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei  ședințe. 

 

 

Angela MAZÎLU: 

Stimați membri ai Grupului de lucru, venim cu solicitarea de a prezenta secretariatului Planurile de 
activitate pentru anul 2014, astfel ca la următoarea ședință să avem informația completă cu privire la 

acest subiect.  
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Victor ZAHARIA: 

Este bine să stabilim un termen limită de prezentare al Planurilor de activitate pentru anul 2014. Grupul 

de lucuru a stabilit ca termenul limită de prezentare a Planurilor să fie data de 7 februarie 2014. 
 

Veronica VITION: 

Stimati membri ai Grupului de lucru, următoarea ședință din luna februarie, va avea loc în contextul 
unui Atelier de lucru privind sistemul integrat de monitorizare a implementării reformei organizat de 

echipa Proiectului UE de Suport a Coordonării Reformei în Sectorul Justiției. Atelierul de lucru se va 
desfășura la Vadul lui Vodă, stațiunea ”Vatra”.  

 
Olga VACARCIUC:  

Ședința se declară închisă.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 
- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 20, 21 februarie 2014; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului Planurile de activitate pentru anul 2014 pînă la data 
de 7 februarie 2014; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului documentelor probatoare conform Metodologiei 
aprobate.  

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 20, 21 februarie 2014; 
- Locul desfășurării: or. Vadul lui Vodă, stațiunea ”Vatra”.  
- Subiecte de discutat: Planul de activitate pentru anul 2014. 

 

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  
 

 
 
               

  ____________________                                                        ____________________ 
 

                    Victor ZAHARIA                                                                   Angela MAZÎLU           
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      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 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

2 Vladimir COJOCARU                                                           Departamentul Instituții Penetenciare  

3 Olga VACARCIUC /  
Dumitru ROMAN 

Centrul pentru Drepturile Omului 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune  

7 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

8 Tatiana RĂDUCANU Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 
Stat 

10 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

11 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

12 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

13 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Anna Lungu Reprezentant al Națiunilor Unite  

C. Membrii invitați  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

2 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 
reformei în domeniul justiției” 

3 Eugen POPOVICI Aparatul Președintelui Republicii Moldova  

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 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 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică  

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

5 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

 


