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VIII. PLAN DE ACŢIUNI  

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune 

pentru anii 2016 -2020 

 

Acțiuni 

 

Termen de 

realizare 

Indicatori  

de progres  

Instituția 

responsabilă 

Sursa de finanțare  

Bugetul de 

stat 

Surse 

externe 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.Direcția strategică: Consolidarea activităților de probațiune 

 

1.1.  Probaţiunea presentinţială  

 

1.1.1 Elaborarea unui instrument de măsurare a 

gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor de 

probațiune, pe categorii (procurori şi judecători). 

2017 Mecanisme identificate. 

Instrument aprobat şi 

implementat. 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Elaborarea Standardului de lucru în activitatea de 

probaţiune, la etapa presentențială 

2017 Standard elaborat şi 

implementat  

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.1.2. Realizarea de către experți independenți a unui 

studiu privind calitatea și utilitatea referatelor 

presentențiale de evaluare. 

2016 – 2017  Experţi identificaţi.  

Studiu elaborat şi recomandări 

formulate.  

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.1.3. Specializarea consilierilor de probaţiune privind 

evaluarea psihosocială a personalității și procedura 

întocmirii referatului de evaluare 

2016 – 2020  Nr. consilierilor instruiți 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.1.4. Modificarea cadrului normativ privind 

participarea consilierilor de probațiune în cadrul 

ședințelor de judecată în vederea prezentării 

recomandărilor la referatele de evaluare. 

2017 Proiect de act normativ elaborat 

/avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

-----  

1.1.5. Modificarea cadrului normativ privind 

asigurarea executării suspendării condiţionate a 

urmăririi penale cu liberarea de răspundere penală de 

către organul de probațiune. 

2018 Proiect de act normativ 

elaborat /avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

-----  



2 
 

1.2.Probaţiunea sentinţială în comunitate şi postpenitenciară  

1.2.1. Monitorizarea electronică a persoanelor aflate în 

conflict cu legea penală 

 

2016 – 2020  Nr. persoanelor monitorizate 

Nr. obligațiilor stabilite de 

instanța de judecată 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1. Achiziționarea echipamentului conform necesităților 

anuale de monitorizare electronică 

2016 – 2020  

 

Analiză efectuată 

Echipament 

achiziționat/procurat 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.3. Modificarea legislației privind aplicarea 

Monitorizării Electronice a subiecților de probațiune 

cu procurarea dispozitivelor/serviciilor de 

Monitorizare Electronică din contul bugetului  de stat 

şi de către subiecții probațiunii ca alternativă la 

detenție 

2016-2017 Proiect de act normativ elaborat 

/avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

-----  

1.2.4.Elaborarea Regulamentului privind 

monitorizarea electronică a subiecților de probațiune 

aprobat prin Hotărîre de Guvern 

2016 Regulament elaborat și 

aprobat. 

 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

-----  

1.2.5. Instruirea continuă a consilierilor de probațiune 

privind utilizarea echipamentului de monitorizare 

electronică  

2016 – 2020  Nr. instruirilor desfășurate 

Nr. consilierilor instruiți 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.6. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică a 

persoanelor aflate în conflict cu legea penală 

2018 – 2019  Sediu identificat 

Centru de monitorizare 

electronică creat/amenajat 

Nr. personalului angajat 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.7. Identificarea necesității implementării în 

Republica Moldova a sistemului de monitorizare a 

subiecților probațiunii prin intermediul amprentelor 

digitale electronice 

2017 Studiu elaborat Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Elaborarea Regulamentului cu privire la monitorizarea 

prin intermediul amprentelor digitale, aprobat prin 

ordinul Ministerului Justiției (după caz, la implementarea 

acestuia) 

2017 – 2018  Regulament elaborat/aprobat. Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Derularea unui proiect pilot la nivelul mun. Chișinău a 

sistemului electronic de amprente digitale, după caz 

2018 – 2019  Utilaj/soft achiziționat  

Proiect pilot derulat 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
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1.2.8. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind planificarea individuală a activității de 

probațiune aprobat de Ministerul Justiției. 

2016  

 

Regulament elaborat şi aprobat 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

1.2.9. Modificarea şi completarea actelor normative 

interne cu referire la asistenţa şi consilierea subiecților 

de probațiune şi evaluarea riscului de recidivă 

2016 

 

Acte normative 

modificate/completate şi 

aprobate 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Derularea atelierilor de lucru  în comun cu consilierii 

de probaţiune cu privire la evaluarea psihosocială şi a 

riscului de recidivă  

2016  

 

Nr. atelierelor de lucru 

desfășurate 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Modificarea şi perfecționarea Instrucţiunii nr.168 din 

30.12.2013 cu privire la activitatea de probaţiune 

sentinţială şi postpenitenciară în privinţa adulţilor şi 

minorilor 

2016  Regulament modificat şi 

aprobat 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.10. Instruirea consilierilor de probațiune privind 

modul de evaluare a personalității subiecților de 

probațiune şi a riscului de recidivă 

2016 - 2017 Nr. instruirilor desfășurate 

Nr. consilierilor instruiți 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.11. Crearea unei liste cu referire la 

măsurile de resocializare la etapele probațiunii 

2016 Listă creată şi publicată pe 

pagina web a INP 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

1.2.12. Elaborarea/achiziționarea şi implementarea 

programelor probaţionale  

 

2017-2020 Programe 

elaborate/achiziționate şi 

implementate 

Nr. beneficiarilor implicați în 

programe 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Formarea consilierilor de probațiune privind aplicarea 

programelor probaţionale  

2018 Nr. instruirilor desfășurate 

Nr. consilierilor  de probațiune 

instruiți 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.13. Instituirea Centrelor de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă penală  

 

2017-2019 Centre instituite în zona 

Centru și Sud 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.14. Elaborarea unui Ghid al consilierului de 

probațiune pe domenii de activitate 

2017 Ghid elaborat şi editat Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.15. Identificarea unor noi forme de pedepse 

alternative închisorii, sentința comunitară și detenția 

2016-2018 

 

Pedepse alternative închisorii 

identificate  

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

În limitele 

bugetului 
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la domiciliu  de Probațiune aprobat 

1.Organizarea meselor rotunde cu participarea 

judecătorilor, procurorilor și a societății civile în vederea 

identificării pedepselor penale alternative ce pot fi 

aplicate în Republica Moldova 

2017 Nr. meselor rotunde  

organizate și recomandările 

formulate; 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Efectuarea unui studiu cu referire la fezabilitatea 

introducerii noilor forme de pedepse penale alternative în 

Republica Moldova 

2017 

 

Analiza efectuată și 

recomandări formulate  

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.Modificarea legislației penale și execuțional-penale în 

privința pedepselor penale alternative, în special cu 

introducerea  noțiunii de ,,sentință comunitară” și 

,,detenția la domiciliu” 

2017 – 2018  Proiect de lege elaborat și 

remis Guvernului spre 

aprobare. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

1.2.16. Crearea unor ateliere comunitare pentru 

executarea pedepsei sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunității 

 

2017 – 2020  Regulament de organizare și 

funcționare elaborat și aprobat 

Ateliere comunitare create 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Proiectul 

Misiunii 

NORLAM 

1.2.17. Stabilirea parteneriatelor cu actorii comunitari 

implicați în procesul de executare a muncii 

neremunerate în folosul comunității 

2016 – 2018  Nr. partenerilor identificați 

Nr. acordurilor de colaborare 

încheiate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Inspectoratul de Stat 

al Muncii, 

Administrația publică 

locală 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Organizarea şedinţelor comune de lucru cu 

reprezentanţii administraţiei publice locale, procuraturii 

şi a organului de probaţiune privind evaluarea 

problemelor și identificarea soluțiilor 

2016 – 2017  Nr. ședințelor organizate 

Raport întocmit 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Stabilirea unui parteneriat dintre Inspectoratul Național 

de Probațiune și Inspectoratul de Stat al Muncii, în 

vederea asigurării implementării actelor legislative și a 

altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în ceea ce privește respectarea 

drepturilor persoanelor condamnate la muncă 

neremunerată în folosul comunității 

2017 Nr. actorilor comunitari 

implicați 

Activități în comun desfășurate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.Modificarea şi completarea capitolului XXI al Codului 

de executare (art.191-193) şi al Regulamentului cu privire 

2017 Proiect de act normativ 

elaborat /avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

----  
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la modul de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003 

de Probațiune 

4.Instruirea consilierilor de probațiune în vederea 

aplicării tehnicilor şi metodelor de lucru cu condamnații 

în procesul de executare a muncii neremunerate în folosul 

comunității 

2017 Nr.  consilierilor de probațiune 

instruiți 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.2.18. Eficientizarea procesului de executare a 

pedepselor penale şi sancţiunilor contravenţionale 

privative  de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate 

2016 – 2018  Mecanism creat Ministerul Justiției, 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune, 

Comisia Electorală 

Centrală 

Cancelaria de Stat, 

Inspectoratul General 

de Poliție, 

Departamentul Poliției 

de frontieră (MAI) 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Organizarea şedinţelor de lucru cu reprezentanţii 

Cancelariei de Stat şi ai Comisiei Electorale Centrale, și 

a altor instituții implicate în procesul de executare a 

hotărîrilor judecătorești în care sunt dispuse eliberarea 

din funcţie a aleşilor locali sau  a altor persoane care 

ocupă funcții cu statut special 

2016 – 2017  Grupul de lucru creat 

Nr. ședințelor organizate 

 

 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Crearea unui mecanism interinstituțional între 

Inspectoratul Național de Probațiune şi Casa Naţională 

de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, Inspectoratul General al Poliţiei al MAI, 

Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, pentru 

asigurarea executării hotărîrilor judecătorești în 

termenele stabilite de procedura de executare 

2017 – 2018  Grupul de lucru creat 

Plan de colaborare 

interinstituțională elaborat 

 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.Modificarea şi ajustarea cadrului normativ existent 

pentru crearea posibilităţii de a ridica permisul de 

conducere şi înăsprirea sancţiunilor pentru condamnaţii 

care recidivează 

2016 – 2018  Proiect de act normativ 

elaborat /avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  
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4.Implementarea în Republica Moldova a programului 

specific de reabilitare a persoanelor condamnate, ce au 

săvârșit infracțiuni pe fondul conducerii autovehiculelor 

sub influența băuturilor alcoolice Drink&Drive 

2016 – 2018  Nr. formatorilor, consilierilor 

de probațiune instruiți 

Nr. subiecților de probațiune 

incluși în program 

Drink&Drive 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Inspectoratul General 

de Poliție 

Dispensarul 

Republican de 

Narcologie 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Institutul de 

Reforme Penale 

și Ambasada 

Olandei la 

București în 

cadrul 

Programului 

Drepturile 

Omului 

1.3. Probaţiunea penitenciară  

 

1.3.1. Elaborarea în parteneriat cu DIP a 

Regulamentului cu privire la pregătirea către liberare 

a persoanelor aflate în locurile de detenţie şi aprobarea 

prin ordinul Ministrului Justiției 

2016 – 2017  Regulament elaborat şi aprobat  

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Organizarea ședințelor de lucru cu Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare privind activitatea de probațiune 

penitenciară 

2016 – 2017  Nr. ședințelor desfășurate Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Formularea în parteneriat cu DIP unui plan de lucru 

privind implementarea programelor de educație civică, 

etică şi morală, de instruire profesională, de muncă 

educativă cu deținuții în vederea delimitării activității 

consilierului de probațiune şi asistentului social/psiholog 

în penitenciare. 

2016 – 2017  Plan de activitate elaborat 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.3.2. Elaborarea unui mecanism eficient de punere 

în executare a încheierilor de liberare condiționată din 

penitenciar prin punerea la dispoziția organului de 

probațiune a materialelor întocmite în procesul de 

pregătire către eliberare şi a sentinței de condamnare 

2016 – 2017  Acte normative modificate, 

completate și aprobate 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

----  

1.4. Probaţiunea juvenilă 

 

1.4.1. Implementarea programelor psihosociale 

programelor de formare profesională a minorilor 

2018 Nr.programelor implementate 

Nr. subiecţilor probaţiunii 

asistaţi 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
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Familiei 

1.  Efectuarea unui studiu privind asistență psihosocială 

acordată în coraport cu nevoile identificate  

2017 Studiu elaborat şi recomandări 

formulate. 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.2. Dezvoltarea profesională a consilierilor de 

probațiune în procesul de reintegrare socială a 

minorilor condamnați 

2016 – 2020  Numărul persoanelor 

specializate şi instruite în 

lucrul cu minori. 

 Numărul de cursuri desfăşurate. 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.3. Îmbunătățirea serviciilor furnizate prin 

dezvoltarea de parteneriate 

2017 – 2020  Numărul partenerilor 

identificați. 

Numărul acordurilor de 

colaborare 

încheiate/parteneriatelor 

stabilite.  

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Definirea clară a relațiilor funcționale între echipele de 

lucrători comunitari și alte tipuri de furnizori de servicii 

(cum ar fi asistenți sociali, psihologi , profesori, medicii 

generaliști și ONG-urile) 

2018 Dezvoltarea unor proceduri de 

referire a cazurilor și a unor 

protocoale de cooperare 

intersectorială în acest sens. 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Elaborarea instrumentului de evaluare, monitorizare şi 

măsurare a rezultatelor pentru reabilitarea şi 

reintegrarea minorilor 

2018 Instrument de evaluare, 

monitorizare şi măsurare a 

rezultatelor, elaborat şi 

implementat la nivel naţional 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.4. Consolidarea capacității de evaluare şi 

monitorizare a copilului în conflict cu legea penală şi a 

situației sociale a acestuia 

 

2017 – 2019  Baza de date creată  

Personal instruit în utilizarea 

programelor informatice 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Ministerul 

Tehnologiilor 

Informaționale și  

Comunicațiilor 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

Procuratura Generală 

Inspectoratul General 

al Poliției 

 În limitele 

bugetului 

aprobat 
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1.Crearea unui Grup de lucru a instituțiilor de resort 

privind Instituirea unui sistem de monitorizare şi evaluare 

a numărului de copii în conflict cu legea penală în 

vederea coordonării intervenției specifice şi diminuării 

fenomenului 

2017 Grup de lucru creat 

Instrumente informatice 

integrate de raportare, de 

analiză, măsurare, previzionare 

şi management al performanței 

implementate 

Ministerul Justiției 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Realizarea de către experți independenți a unui studiu 

cu privire la respectarea drepturilor copilului în cadrul 

organului de probațiune 

2017 Studiu elaborat şi recomandări 

formulate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.Elaborarea şi aprobarea unei metodologii în vederea 

respectării dreptului la protecție specială a copiilor care 

sunt în conflict cu legea penală 

2018 Metodologie elaborată 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.5. Dezvoltarea de centre de zi, în comunitățile cu 

număr ridicat de copii aflați în conflict cu legea 

2019 – 2020  Centre de zi create/amenajate Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Crearea unui Centru de orientare, supraveghere şi 

sprijinirea reintegrării sociale pentru persoane aflate în 

situaţii de risc (incluzând şi o componentă de adăpost de 

noapte) 

2019 – 2020  Regulament de organizare și 

funcționare, elaborat și aprobat 

Centru creat, cu minim 15 

beneficiari 

Numărul personalului angajat 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Crearea unei Tabere de reintegrare sociale pentru 

persoane aflate în situaţii de risc (pe perioada de vara). 

2019 – 2020  Tabără înființată 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.6. Elaborarea conceptului privind prevenirea 

delincvenței juvenile (inclusiv prevenirea primară, 

secundară și terțiară) 

2017 Concept elaborat Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.7. Intervenția integrată, în echipă 

multidisciplinară, pentru prevenirea cazurilor de 

delincvență juvenilă 

2016 – 2020  Numărul parteneriatelor 

stabilite 

Numărul trening-uri de 

formare şi perfecționare pentru 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

Ministerul Educației 

În limitele 

bugetului 

aprobat 
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identificarea situațiilor cu risc. 

Numărul cazurile soluționate 

Inspectoratul General 

al Poliției 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

1.Implementarea programelor/proiectelor/campaniilor 

prin implicarea tuturor instituțiilor şi organizațiilor cu rol 

în protecția şi promovarea drepturilor copilului 

2016-2020 Numărul subiecţilor 

probaţiunii implicați în 

programe/proiect/campanii 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

Ministerul Educației 

Inspectoratul General 

al Poliției 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.8. Implementarea programelor de asistență, 

programe de pregătire a adolescenților pentru o viață 

independentă în vederea încurajării integrării sociale a 

acestora, programe de prevenire răspândirii bolilor 

sociale (virusul HIV, ITS, alcoolismul, narcomania) 

(de lucru în grup cu adolescenții și părinții acestora). 

2018 Numărul subiecţilor 

probaţiunii implicați în 

programe probaţionale 

 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Elaborarea și implementarea Programului de 

dezvoltare deprinderilor de viață socială 

2018 Program elaborat și 

implementat 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.Implementarea la nivel național a Programului de 

profilaxie a bolilor cu impact social în cadrul comunității 

pentru adolescenți și părinții acestora 

2018 Program implementat la nivel 

naţional 

Nr. persoanelor implicate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune, 

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și a 

Familiei 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.4.9. Modificarea cadrului normativ privind 

participarea consilierilor de probațiune în limita 

competenței atribuite la prevenirea delincvenței 

juvenile 

2017 Proiect de act normativ 

elaborat /avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

2.Direcția strategică: Managementul resurselor umane 
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2.1 Angajarea în funcțiile vacante de consilier de 

probațiune persoane cu studii în domeniul psihologiei, 

pedagogiei şi asistenței sociale 

2016 - 2020 

 

Numărul consilierilor de 

probațiune cu studii în 

domeniu recrutați 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

 În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.2 Examinarea și revizuirea fișelor de post existente și 

elaborarea şi aprobarea fișelor de post pentru unitățile 

noi ce se regăsesc în statul de personal al 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune 

2016 Numărul de fişe de post 

revizuite/aprobate 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.3. Aplicarea testelor psihologice la concursul pentru 

ocuparea funcțiilor publice vacante, pentru a obține 

informație privind specificul persoanei (abilități de 

lider, comunicare, rezistență la stres, atenție etc.), 

precum şi privind integritatea candidaților 

2017 Specialiști (experți) în 

domeniul psihologiei pentru 

elaborarea testelor psihologice 

identificați Teste psihologice 

elaborate și aprobate 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.4 Implicarea voluntarilor în activitatea de 

probațiune  

2016 – 2020  Numărul de voluntari 

identificaţi/implicaţi în 

activitatea de probaţiune 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.5. Colaborarea cu instituțiile de învăţămînt superior 

în vederea atragerii studenților/absolvenților 

facultăților de psihologie, antropologie, asistență 

socială, pedagogie, pentru efectuarea stagiului de 

practică în cadrul sistemului de probațiune 

2016 – 2020  Numărul instituţiilor de 

învăţămînt identificate 

Nr 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.6 Perfecționarea sistemului de motivare financiară și 

nonfinanciară 

2017 Sistem de motivare reexaminat Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Mărirea gradelor de salarizare pentru funcționarii 

publici din sistemul de probațiune, inclusiv majorarea 

gradelor de salarizare cu unu sau două grade pentru 

consilierii de probațiune, ţinînd cont de faptul că 

desfășoară activitate în condiții de risc pentru sănătate şi 

viață. 

2017 

 

Proiect de act normativ 

elaborat /avizat și aprobat. 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

---- 

2.Elaborarea unui Regulament a condițiilor de acordare a 

meritelor (premiu, mulţumire, diplomă de onoare) 

2017 Regulament elaborat și aprobat Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

---- 
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2.7 Elaborarea standardului ocupațional al 

consilierilor de probațiune 

 

2017 Experţi identificaţi 

Studiu efectuat 

Standard ocupaţional al 

consilierului de probaţiune 

elaborat 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Efectuarea unui studiu/evaluare de către experți cu 

referire la numărul de consilieri de probațiune necesari 

pentru fiecare birou teritorial de probațiune în 

dependență de numărul beneficiarilor 

2016 – 2020  Studiu/evaluare efectuată Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.8 Mărirea efectivului-limită al Inspectoratului 

Național de Probațiune pentru crearea Centrului de 

monitorizarea electronică şi funcționarea eficace a 

Centrelor instructiv-metodice şi Centrelor de 

reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă 

penală. 

 

 

2017 Centrul de monitorizare 

electronică asigurat cu 

personal 

Centre instructiv-metodice 

asigurate cu personal 

Centre de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de 

pedeapsă penală asigurate cu 

personal 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2.9 Dezvoltarea profesională a funcţionarilor 

publici/consilierilor de probaţiune prin intermediul 

Institutului Naţional al Justiţiei, Academiei de 

Administrare Publică, altor prestatori ai serviciilor de 

instruire.  

 

2016 – 2020  Plan de formare inițială și 

continuă a consilierilor de 

probațiune elaborat și aprobat 

Numărul de cursuri desfășurate 

Numărul de persoane instruite 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Institutul Național al 

Justiției 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

1.Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională a 

personalului Inspectoratului Naţional al Probaţiunii 

2016 – 2020  Necesități de dezvoltare 

profesională identificate 

Plan elaborat și aprobat, anual 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

----  

2.10. Crearea centrelor instructiv-metodice Centru, 

Nord şi Sud. 

2016 – 2017  Regulament de organizare și 

funcționare elaborat și aprobat 

3 Centre instructiv – metodice 

create/amenajate 

Numărul seminarelor de 

instruire organizate și 

desfășurate 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.  Direcția strategică: Promovarea activităților de probațiune 
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3.1 Optimizarea comunicării interne în activitatea de 

probaţiune prin schimb regulat de informaţii între 

consilierii de probaţiune şi persoanele responsabile de 

comunicare pentru a coordona activităţile 

planificate/desfăşurate 

2016 – 2020  Responsabili de comunicare în 

subdiviziunile teritoriale 

stabiliți 

Proceduri operaționale de 

comunicare internă 

revizuite/stabilite 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.2. Instruirea personalului de probaţiune în 

elaborarea conţinutului online pentru pagina web şi 

reţelelor sociale 

2016 Nr. cursurilor desfășurate Nr. 

persoanelor instruite 

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

 Proiectul EUTAP 

4 

3.3. Informarea grupurilor țintă cu privire la rolul şi 

importanța intervenției probațiunii (persoanele aflate 

în evidenţa probaţiunii, comunitate, instituţiile statale, 

ONG, donatori, mass-media, instituții de învățămînt 

etc.) 

2016 – 2020 Nr. activităților/evenimentelor 

desfășurate 

Nr. materialelor de informare 

distribuite  

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.4. Participarea la emisiuni, dezbateri la posturile de 

televiziune și radio naționale și locale 

2016 - 2020 Nr. aparițiilor în presa scrisă, 

TV şi radio 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

3.5. Organizarea campaniilor de conștientizare și 

sensibilizare a comunității cu privire la eficiența și 

beneficiile pedepselor alternative la detenție  

2016 - 2020 Nr. campaniilor organizate 

Nr. partenerilor/beneficiarilor 

implicați 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.6. Elaborarea în mod constant a materialelor 

informaţionale (infografice, istorii de succes, buletine 

informative, pliante, broşuri, spot video etc.), privind 

cele mai recente realizări ale probaţiunii şi distribuirea 

lor prin intermediul organizaţiilor partenere, la nivel 

local și internațional 

2016 – 2020 Nr. materialelor informative şi 

de vizibilitate elaborate şi 

distribuite 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

3.7. Organizarea sondajelor de opinie publică pentru a 

cunoaște poziționarea instituției probațiunii în 

sistemul justiției 

2017 – 2020  Nr. sondajelor de evaluare  

 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

4.Direcţia strategică: Consolidarea parteneriatelor la nivel național şi internațional 

4.1. Revizuirea parteneriatelor încheiate și 

consolidarea parteneriatelor noi cu organismele 

publice şi nonguvernamentale care au tangențe cu 

probațiunea  

2016 – 2018  Număr de parteneriate 

încheiate/revizuite 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

4.2. Instituirea consiliilor consultative la nivel local şi 

central în examinarea activității de probațiune 

2016 – 2017  Număr de consilii instituite Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 
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aprobat 

4.3. Elaborarea, revizuirea şi/sau încheierea 

acordurilor de colaborare cu organizaţiile 

internaţionale, cu serviciile de probaţiune şi alte 

organizaţii din alte state 

2016 – 2020  Nr. acordurilor 

elaborate/revizuite 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

4.4. Organizarea unui şir de Conferinţe 

Naţionale/Internaționale, mese rotunde, ateliere de 

lucru anuale cu privire la probațiune cu implicarea 

tuturor actorilor naţionali posibili 

2016 – 2020  Număr de mese 

rotunde/conferințe/atelierelor de 

lucru desfășurate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

4.5. Desfăşurarea Conferinţei Internaţionale cu 

prilejul aniversării a 10 ani de la crearea probaţiunii 

în Republica Moldova 

2017 Conferință organizată  

Nr. participanților locali și 

externi 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

4.6. Elaborarea proiectelor cu organizaţiile publice şi 

nonguvernamentale internaţionale (UNICEF, USAID, 

Consiliul Europei, Ambasade şi misiuni diplomatice, 

etc.) în vederea dezvoltării sistemului de probaţiune 

spre perfecţionarea asistenţei acordate subiecţilor 

probaţiunii 

2016 – 2020  Număr de proiecte interstatale 

elaborate. 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

4.7. Colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi 

nonguvernamentale naţionale şi internaţionale în 

scopul efectuării acțiunilor de prevenire a 

infracţiunilor 

2016 – 2020  Număr de acțiuni organizate în 

comun 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5. Direcţia strategică: Dezvoltarea resurselor materiale ale instituţiei 

5.1. Achiziționarea setului de calculatoare pentru 

activitatea consilierilor de probațiune 

2016 Număr de 

calculatoare/imprimante/scanere 

procurate 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.2. Asigurarea unei interconexiuni eficiente dintre 

sistemul e-probațiune prin accesul la platformei de 

interoperabilitate M-Conect 

2017 – 2018  Conectarea la baza centralizată 

de date M-Conect. 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.3. Elaborarea conceptului tehnic privind sistemul 

informațional automatizat e-probațiune (SIA) al INP 

aprobat prin Hotărîre de Guvern 

2016 Concept elaborat și aprobat. Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.4. Elaborarea regulamentului privind sistemul 

informațional automatizat e-probațiune al INP 

2016 Regulament elaborat și aprobat. Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  
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aprobat prin Hotărîre de Guvern 

5.5. Instruirea personalului probațiunii privind modul 

de utilizare şi manipulare a bazei de date menționate 

2016 – 2017  Personal instruit. Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.6.Consolidarea instituţiei într-un sediu unic la nivelul 

mun. Chişinău cu includerea a 5 birouri teritoriale 

(Centru, Râşcani, Ciocana, Botanica, Buiucani), a 

Inspectoratului Regional Centru, Inspectoratului 

Naţional de Probaţiune, a Centrului de monitorizare 

electronică şi a Centrului de reabilitare a persoanelor 

liberate de pedeapsa penală 

2016 – 2017  Sediu unic consolidat. Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.7. Procurarea în fiecare an a cel puţin 2 sedii noi 

pentru Birourile teritoriale de probaţiune 

2016 – 2020  Număr de sedii procurate. Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.8. Reparaţia curentă a sediilor existente inclusiv a 

sălii de ședințe din cadrul Inspectoratului Național de 

Probațiune 

2016 – 2020  Număr de sedii reparate Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.9. Reînnoirea treptată a parcului auto cu 5 unități 

anual. 

2016 – 2020  Număr de autoturisme procurate Inspectoratul Național 

de Probațiune 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

5.10. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 

martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, 

de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale 

acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a 

regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare 

a mijloacelor speciale 

2016 – 2017  Proiect de act normativ elaborat 

/avizat și aprobat. 

Ministerul Justiției, 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

1.Elaborarea Regulamentului privind modul de formare şi 

utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor 

contra plată de către  Inspectoratul Naţional de 

Probaţiune al Ministerului Justiţiei; 

2016 Regulament elaborat și aprobat  Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  

2.Completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi 

serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi 

instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea 

cu introducerea serviciilor prestate contra plată de către 

organele de probațiune. 

2017 Servicii care pot fi prestate 

contra plată de către organele 

de probațiune 

identificate/stabilite 

Inspectoratul Național 

de Probațiune 

----  
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