
Termeni de referință 

Suport pentru sistemele de executare, probațiune și reabilitare în 

Moldova 

 

 

Descrierea proiectului 

 Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016, elaborată de un grup de 

lucru reprezentanți ai tuturor părților interesate din sectorul justiției, a fost adoptată de 

Parlament în noiembrie 2011. Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru 2011-2016 a fost adoptată în mod similar de către 

Parlament în februarie 2012. Responsabilitatea pentru gestionarea procesului de reformă 

o deţine Ministrul Justiției. Proiectul are ca scop acordarea de sprijin pentru instituțiile 

din sectorul implicat în procesul de executare, probațiune și reabilitare, sub formă de 

management instituțional și organizațional - inclusiv prin asistență directă și training; 

expertiză referitoare la procesul de dialog tehnic; de monitorizare a progresului și de 

direcție a diferitelor acțiuni și planuri de lucru. Asistența ar trebui să fie furnizată într-un 

mod flexibil, astfel încât să se adapteze la natura complexă și inter-conexă ale părților 

interesate din sectorul justiției din Republica Moldova.  

OBIECTIVELE, SCOPUL ŞI REZULTATELE AȘTEPTATE 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a reformei 

durabile a sectorului justiției în Republica Moldova și de a crește eficiența sistemului 

judiciar și a altor agenții din sectorul justiției.  

Proiectul își propune 

• Să sprijine sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova, în special 

în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și 

Planul de acțiune;  

• Să ajute la îmbunătățirea cadrului legal și a procedurilor de reglementare și 

supraveghere de către organismele de reglementare ale executorilor judecătorești și a 

consilierilor de probațiune în materie de etică și disciplină, cu capacitatea totală a acestor 

organisme de reglementare legală;  

• Să ajute la reformarea cadrului legal pentru a facilita activitatea consilierilor de 

probațiune, a îmbunătăți politicile punitive și de reabilitare și baza legală 

corespunzătoare, inclusiv dispozițiile relevante ale dreptului penal material și procedural;  

• Să sprijine creșterea capacității executorilor judecătorești, de probațiune și 

ofițerilor penitenciari pentru a-şi efectua munca prin aplicarea metodologiilor moderne și 

eficiente. 

Grupuri țintă 

 Beneficiarii direcți sunt instituțiile implicate în procesul de executare, probațiune și 

reabilitare, și anume: Departamentul Instituțiilor Penitenciare , Oficiul Central de 



Probațiune, şi Uniunea Executorilor Judecătorești. Printre alți beneficiari indirecți, se 

numără colegii de muncă asociaţi: asistenți sociali, psihologi, profesori, precum și orice 

persoană sau entitate care este implicat în sistemul de justiție, în calitate de infractor sau 

victimă, reclamanți sau pârâți, publicul larg şi toți cetățenii și cei care nu dețin cetățenie 

și  care depind de statul de drept pentru a-şi proteja propria lor familie și proprietate, 

drepturile omului și drepturile lor civile.  

Rezultate 

Proiectul va oferi asistență pentru instituțiile din sectorul justiției implicate în 

activitatea de executare, probațiune și reabilitare în Republica Moldova în contextul 

reformelor promovate de Strategia de reformă a sectorului justiției și a Planului de 

acțiune, creșterea eficienței și eficacității acestor servicii aliniate la standartele Uniunii 

Europene și  Consiliului Europei și obligațiile internaționale în conformitate cu 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Rezultatele proiectului vor include:  

Problemele instituționale ale fiecărei părți interesate în ceea ce privește capacitatea 

de implementare a strategiei și necesitatea asistenței tehnice și instruiri sunt identificate. 

Coordonarea acțiunilor în cadrul și între părțile interesate este susținută (de acest proiect 

și alte proiecte europene de  asistență tehnică a UE și ale altor donatori), până în 

momentul în care capacitatea instituțională este stabilită și consolidată;  

Procesul de executare, probațiune și de reabilitare și aplicarea unor practici și 

politici juridice garantează pe deplin respectarea drepturilor omului, respectul pentru 

demnitatea fiecărei persoane și o scădere a recidivei; iar necesitatea de a aplica forme 

alternative de pedeapsă se iau în considerare pe deplin; 

Condițiile de detenție în penitenciare din Republica Moldova sunt îmbunătățite, 

inclusiv prin îmbunătățirea managementului financiar, sistemul penitenciar este 

demilitarizat;  

Sunt create condiții pentru reabilitarea și reintegrarea socială a foștilor deținuți, în 

primul rând a tuturor minorilor, oferindu-le educație și formare profesională;  

Un sistem de învățământ general și profesional pentru toți minorii din arest 

echivalent la educație și cu posibilități de a obține calificări transferabile în educație și / 

sau recunoscute de către colegii și angajatorii profesionali în mod corespunzător 

funcțiilor; 

Garanțiile introduse pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale 

ale persoanelor condamnate în procesul de executare a pedeapsei; mecanismele 

disciplinare interne pentru investigarea plângerilor cu privire la tortură și alte rele 

tratamente sunt îmbunătățite; 

Creșterea eficienței procesului de executare, precum și a cadrului instituțional și a 

proceselor care asigură accesul efectiv la justiție pentru toți, prin punerea în aplicare în 

timp util și eficient a hotărârilor judecătorești; 



 Capacitatea executorilor judecătorești, consilierilor de probațiune și ofițerilor de 

penitenciare de a efectua munca în mod eficient, folosind metode moderne și cele mai 

bune practici; 

 Promovarea și implementarea toleranței zero cu privire la comportamentul corupt 

în cadrul sistemelor de executare, probațiune și reabilitare, care include atât prevenirea și 

cercetarea penală a corupției cît şi sporirea sensibilizării opiniei publice cu privire la 

activitățile de aplicare, obligațiile și drepturile conexe îmbunătățite prin intermediul 

instituțiilor mass-media profesioniste, site-urilor web accesibile publicului; 

Sunt introduse şi îmbunătățite noi tehnici de executare, probațiune și reabilitare, 

bazate pe cele mai bune practici; competențe în gestionarea și furnizarea de servicii de 

închisoare, de probațiune și de executori judecătoreşti; capacitatea serviciilor de 

executare și de probațiune pentru a sprijini reabilitarea deținuților și măsurile de reducere 

a recidivei sunt extinse; 

Capacitatea Uniunii Executorilor Judecătorești de a controla punerea în aplicare în 

mod efectiv și eficient hotărârile judecătorești de către noii executorii judecătorești 

privați, asigurarea calității furnizării de servicii, sistemul de acordare a licențelor și de 

control  cu privire la asigurarea aplicării Coduluide etică și conduită profesională pentru 

aasigura transparența și prevenirea corupției sunt îmbunătățite; 

 Eficacitatea Oficiului Central de Probațiune privind gestionarea gamei de ex-

detenţie și sancțiuni alternative pentru infractorii minori și adulți, inclusiv stabilirea și 

punerea în aplicare a codurilor de etică și conduită, gestionarea numirilor  în funcție și 

demiterilor, controlul corupției, părtinirea și lipsa de transparență în managementul de 

caz sunt îmbunătățite; 

Managementul instituțional financiar (bugetare, achiziții, contabilitate) și 

responsabilizarea organelor de finanțare publică și a organismelor profesionale sunt 

îmbunătățite; 

 Sistemele de gestionare și de informare e-justiție sunt operaționale și compatibile 

cu alte sisteme introduse în sistemul judiciar de cătrealte instituții din domeniul justiției 

(cu asistența USAID), sprijinirea managementului de caz și generarea de datebazate pe 

dovezi.  

 


