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Data: 28 mai 2013 

Ședința nr. : 4 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea vice-președintelui grupului de lucru. 

2. Acțiuni scadente în primul trimestru 2013. Prezentarea stării de lucruri: 

Acțiunea 6.5.1 p. 1, 6.5.1 p. 2, 6.5.2 p. 2, 6.5.4 p. 1 

Vladimir Popa, Oficiul Central de Probațiune 

3. Prezentarea realizărilor pe acţiunea 6.3.4. pct. 3 „Elaborarea metodologiei de planificare 

individuală a executării pedepsei de către copiii aflaţi în detenție”. 

Iuliana Adam, DIP 

4. Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013.  

5. Aprobarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014. 

6. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiționali. 

 

 

I. Informații administrative 

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

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

 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

 

Subiectul 1. Alegerea vice-președintelui grupului de lucruri. 

 

 

Victor ZAHARIA: 

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

agendei, primul subiect este alegerea vice-președintelui grupului de lucru. 

În privința primului subiect din agendă, au fost nominalizate două candidaturi – Olga Vacarciuc și 

Veronica Rusu, dar persoanele fiind lipsă, se propune amînarea acestuia, astfel, la ședința viitoare 

urmează să se decidă candidatura pentru funcția de vice-președinte al grupului de lucru. 

 

 

Subiectul 2. Acțiuni scadente în primul trimestru 2013. Prezentarea stării de lucruri. 

  

 

Victor ZAHARIA: 

Conform agendei următorul subiect este examinarea realizării acțiunilor scadente și prezentarea stării 

de lucruri cu privire la acțiunile 6.5.1.p.1, 6.5.1.p.2, 6.5.2.p.2, 6.5.4.p.1, cuvîntul se oferă domnului 

Vladimir Popa, reprezentant al Oficiului Central de Probațiune. 

 

Vladimir POPA: 

 

 
 

  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 
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Cu privire la 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, pot spune că 

proiectul conceptului a fost elaborat, însă nu este definitiv.  

Acțiunea 6.5.1.p.2 - elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ cu privire la probațiune.  

Proiectul de modificare a cadrului normativ cu privire la probațiune urmează a fi transmis către 

Guvern și Parlament. 

Acțiunea 6.5.2.p.2 - optimizarea sistemului organelor de probaţiune. În baza Hotărîrii Guvernului 735 

din 03.10.2012 cu privire la optimizarea structurii, activității Ministerului Justiției și autorităților 

administrative din subordine, a avut loc reducerea efectivului de personal a Oficiului central de 

probațiune de la 250 unități la 243 de unități. În acest sens au fost modificate statele de personal, care a 

fost vizate la Cancelaria de Stat cu nr.01.3.3.1 din 23 ianuarie 2013, și schema de încadrare a Oficiului 

central de probațiune, aprobată la Ministerul Finanțelor cu nr.12/257 din 20.02.2013. Consider această 

acțiune ca fiind realizată. 

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

probațiune.  

În ceea ce privește Strategia de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune, 

putem menționa faptul că transpunerea în practică a măsurilor strategice prin desfășurarea acțiunilor 

specifice aferente prevăzute în Strategia de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 

probațiune, va fi asigurată prin cuprinderea acestora în planul de acțiune ce va fi elaborat și 

implementat potrivit prevederilor acesteia.  

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice constituie un instrument de corectare a posibilelor 

disfuncționalități din timpul implementării prezentei strategii și a planului de acțiune aferent.  

Strategia de comunicare, va contribui la distribuirea adecvată şi sistematică a informaţiei despre 

activităţile derulate de serviciul de probațiune, asigurînd accesul publicului la mai multe surse de 

informaţie, cu referire la reformele în domeniul justiţiei. Strategia de comunicare a OCP este necesară 

pentru a crea o legătură eficientă între Oficiul central de probaţiune şi subdiviziunile aflate în 

subordinea OCP, societate și partenerii serviciului de probațiune. Această legătură va fi realizată prin 

intermediul instituţiilor mass-media, societăţii civile, colaboratorilor serviciului de probaţiune, 

instituţiilor guvernamentale, ONG-uri, asociaţii obşteşti, a partenerilor naționali cît și internaționali 

etc. 

Victor ZAHARIA: 

Cu privire la Concepția dezvoltării instituției probațiunii, dacă sunt completări vă rugăm să va 

expuneți, de asemenea, care ar fi termenul limită al realizării acesteia? 

 

Vladimir POPA: 

Conceptul cu privire la dezvoltarea instituției probațiunii este elaborat, însă acesta nu este definitivat. 

Ne propunem ca în termen de o lună să realizăm acest obiectiv, iar după definitivare, ulterior să fie și 

aprobat. 

 

Victor ZAHARIA: 

În concluzie, etapa de elaborare ar fi un termen de pînă la două luni. Dacă nu sunt alte sugestii, propun 

ca persoanele responsabile de la serviciul de probațiune să definitiveze conceptul în termen de pînă la 

două luni, iar ulterior să îl prezinte Ministerului Justiției. 

 

Vladimir POPA: 
De la începutul anului și pînă în present, OCP a desfășurat o serie de activități, printre care evidențiem: 

-La 12.02.2013 în incinta Biroului de probațiune Buiucani a fost organizată ședință de lucru cu 

participarea colaboratorilor Direcției pentru Protecția Drepturilor copilului cu tematica: 

„Minimalizarea riscului de recedivă în rîndurile minorilor din familiile vulnerabile”. 

- La 21.02.2013 în cadrul ședinței consiliului raional Anenii Noi și Biroului de probațiune Anenii Noi  

a fost aprobat proiectul de decizie nr.24, „ Cu privire  la instituirea Serviciului raional de patronaj în 

domeniului adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenție”. Informația despre 

ședință desfășurată a fost publicată în zearul local ”Drapelul Muncii„ din 01.02.2013. 
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- La 15.04.2013, a fost plasat pe pagina OCP un comunicat cu privire la ”Adaptarea socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenție” http://probatiune.gov.md/?go=news&n=44 

- La 17.05.2013, a fost plasat pe pagina OCP un comunicat cu privire la Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției http://probatiune.gov.md/?go=news&n=45 etc. 

 

 

Subiectul 3. Prezentarea realizărilor pe acţiunea 6.3.4. pct. 3 „Elaborarea metodologiei de 

planificare individuală a executării pedepsei de către copiii aflaţi în detenție” 

 

 

Iuliana ADAM: 

Pe parcursul trimestrului IV, 2012 şi Trimestrului I, 2013, DIP a elaborat metodologia de lucru 

individualizată în lucrul cu minorii, şi anume metoda managementului de caz.  

La data de 1 februarie 2013, personalul penitenciarului Nr. 10-Goian a participat la un seminar de 

instruire organizat de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Misiunea NORLAM, în cadrul 

căruia Angajaţii penitenciarului Goian au avut posibilitatea de a se familiariza cu metoda 

managementului de caz. Astfel, în cadrul instruirii personalul penitenciarului Goian, au stabilit un 

program săptămînal general şi un model de program individual pentru un minor condamnat în baza 

studiului de caz şi au avut posibilitatea de a lucra în echipe interdisciplinare şi de tratament 

individualizat a deţinuţilor. 

Prin Ordinul DIP nr. 116 din 08.05.2013 a fost aprobată pilotarea Programului de îmbunătăţire a 

procesului de resocializare a copiilor din detenţie, după ce urmează a fi implementată în întreg 

sistemul penitenciar.  

 

Dina ROTARCIUC: 

Ce puteți să ne spuneți cu privire la persoanele care sunt eliberate din penitenciare, dacă eventual aveți 

o statistică în acest sens, și care este situația în ceea ce privește resocializarea, încadrarea în cîmpul 

muncii a acestor persoane și dacă acestea nu mai comit alte noi infracțiuni? 

 

Iuliana ADAM: 

În penitenciar am avut mai multe amnistii, iar astăzi avem un număr redus de cazuri expuse mai sus, 

însă nu avem date exacte în acest sens, dar în urma unui studiu este posibilă prezentarea unor date 

exacte în ceea ce privește resocializarea, încadrarea în cîmpul muncii a acestor persoane. 

 

Notă: prezentarea subiectului s-a făcut cu support ppt. 

 

Subiectul 4. Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

 

Planul de activitate al grupului sectorial pentru anului 2013 a fost discutat, însă s-a decis că urmează a 

mai fi făcute verificări, iar subiectul va fi dezbătut la ședința viitoare a grupului de lucru. 

 

 

Subiectul 5. Aprobarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014. 

 

S-a discutat fiecare acțiune în parte care are termen legal de implementare pentru 2014. S-a aprobat 

lista priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014. 

 

Direcţia strategică 6.1. Consolidarea rolului Curţii Constituţionale  

6.1.1. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de componenţa şi criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale  

6.1.2. 1 Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii Constituţionale, inclusiv 

a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții  

6.1.3. 1 Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii Constituţionale, inclusiv 

spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii  

http://probatiune.gov.md/?go=news&n=44
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=45
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6.1.4. 1 Modificarea structurii interne a Curţii Constituţionale  

 

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

instituţiei avocatului parlamentar  

6.2.2. 2 Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului, inclusiv 

a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea instituţiei  

6.2.3. 2 Instruirea personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi al reprezentanțelor acestuia 

pentru ridicarea nivelului de calificare profesională  

6.2.3. 4 Organizarea forumului anual de discuții între avocatul parlamentar și grupuri ale societăţii 

civile care activează în domeniul drepturilor omului  

6.2.4. 2 Cursuri de instruire privind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru Drepturile 

Omului  

Direcţia strategică 6.3. Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii  

6.3.1. 3 Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care lucrează cu copiii 

aflați în contact cu sistemul justiţiei  

6.3.1. 4 Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a cadrului normativ ce reglementează 

modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt implicaţi copii  

6.3.1. 6 Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa juridică garantată 

de stat în cauzele care implică copii  

6.3.1. 7 Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică 

copii  

6.3.2. 2 Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie a 

spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor  

6.3.3. 2 Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii  

6.3.3. 3 Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în domeniul psihologiei şi 

asistenţei sociale  

6.3.3. 4 Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă  

6.3.3. 5 Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă  

6.3.4. 2 Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după caz, elaborarea 

proiectului de modificare a legislației  

6.3.4. 6 Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi vocaţional pentru copiii 

aflați în detenţie  

6.3.5. 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  

6.3.5. 3 Instruirea specialiştilor din cadrul autorităților publice cu privire la colectarea şi prelucrarea 

datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă  

 

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

torturii şi a relelor tratamente.  

6.4.1. 4 Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală 

privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere  

6.4.1. 5 Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte măsuri 

procesuale de constrîngere  

6.4.2. 3 Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor 

de detenţie  

6.4.3. 5 Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii şi a relelor tratamente  

6.4.3. 6 Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin efectuarea controalelor 

inopinate  

6.4.4. 2 Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor de reţinere, 

arest şi detenţie  

6.4.4. 3 Elaborarea şi implemen-tarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie  
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6.4.5. 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  

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

 

Direcţia strategică 6.5. Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

6.5.1. 3 Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune  

6.5.3. 4 Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială  

6.5.3. 5 Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai 

serviciului de probaţiune  

6.5.3. 6 Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la aplicarea 

legislației ce reglementează activitatea de probaţiune  

6.5.3. 7 Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a beneficiarilor serviciului de 

probațiune (dosar electronic personal)  

6.5.3.8 Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de corecţie a 

comportamentului  

6.5.4. 2 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broşuri, postere) 

referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare  

6.5.4. 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)  

6.5.5. 2 Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea 

serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar  

6.5.6. 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  

6.5.7. 2 Crearea structurilor responsabile de respectarea eticii profesionale şi de soluționarea 

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

penitenciar  

6.5.7. 3 Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar  

6.5.8. 1Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei  

6.5.9. 1 Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului de activități 

educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor  

6.5.9. 2 Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor educative, ocupaţionale şi a 

altor activităţi sociale oferite deținuților.  

Lista priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014 s-a discutat, iar ulterior a fost aprobată, 

fiind  anexată la prezentul proces-verbal. 

 

 

Subiectul 6. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiționali 

 

 

Victor ZAHARIA: 

Am o solicitare la MJ – să lămurească cum calculează ei costurile pentru implementarea acțiunilor din 

Strategie și să fie instruiți toți contabilii cu privire la această procedură, or la moment sunt tare multe 

nelamuriri. 

În cadrul ședinței viitoare a grupului de lucru propun să discutăm subiectele care au fost amînate de la 

ședința de astăzi, și corespunzător dacă sunt și alte propuneri, acestea sunt binevenite. Este bine să 

contactați secretariatul din timp ca să putem stabili subiectele pe ordinea de zi a următoarei ședințe. 

Dacă nu sunt alte propuneri, sugestii, ședința se declară închisă. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 
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- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 25 iunie 2013, ora 15:00; 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 25 iunie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Alegerea vice-președintelui grupului de lucru.  

- Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

- 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. 

Petru Moscaliuc - Ministerul Sănătăţii 

- Acțiuni scadente, progrese: 6.3.3 p. 1, 6.3.4 p.4, Coordonarea și modul de executare al acțiunii 6.5.5 

p.1; 

- Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul VI; 

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

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                                                                    Olivia Pîrțac 

                                                      

 

[ 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 Veronica Rusu Ministerul Justiției 

2 Alexandru Jitari Departamentul instituții penitenciare 

3 Vladimir Popa Oficiul central de probațiune 

4 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

5 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

6 Dina Rotarciuc Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Mihai Lupu CNAJGS 
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9 Rodica Moraru-Chilimar  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

10 Valeriu Cupcea Centrul Național Anticorupție 

11 Victor Zaharia Reprezentant al Societății Civile 

12 Ion Guzun Reprezentant al Societății Civile 

 Membrii observatori  

1 Claude Cahn Reprezentant al Comunității Donatorilor 

 Membrii invitați  

1 Stela Cotorcea UNICEF 

2 Pavel Postica Promo-LEX 

3 Anyronne Hoen NORLAM 

 Secretariat  

1 Olivia Pîrțac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Natalia Cristian Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Veaceslav Zaporojan Ministerul Afacerilor Interne 

2 Eduard Revenco Uniunea Avocaților 

3 Andrei Munteanu Consiliul de Mediere 

4 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

5 Jana Costachi Reprezentant al Societății Civile 

 


