Anexa nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului
nr.___ din ”___” __________2016
Planul de acțiuni privind implementarea
Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020
Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
Obiectiv specific 1.1. Consolidarea cadrului instituțional
1.1.1.Reorganizarea
Sistemului Penitenciar

1.1.1.1. Evaluarea eficienței funcționării
fiecărei structuri în cadrul sistemului

Studiu efectuat

1.1.1.2. Elaborarea propunerii de reorganizare
raportată la nevoile operative reale
1.1.1.3. Dezbaterea și aprobarea noilor
organigrame la nivel de aparat central și de
subdiviziuni

Trimestrul IV
2016

-

Soluții de reorganizare identificate

Trimestrul IV
2016

-

Organigrame optimizate şi aprobate

Trimestrul I
2017

-

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei

1.1.2. Dezvoltarea
capacității strategice a
Sistemului Penitenciar

1.1.1.4. Elaborarea proiectelor de acte
normative sau proiectelor de modificare a
actelor normative privind Regulamentele de
Organizare, funcționare și de ordine internă

Proiecte de acte normative
elaborate și aprobate

Trimestrul I
2017

-

1.1.1.5. Transpunerea noilor organigrame la
nivel de subdiviziuni subordonate

Organigrame la nivel de
subdiviziuni transpuse, structuri de
personal optimizate

Trimestrul II
2017

-

1.1.1.6. Modificarea statelor de personal în
scopul apropierii necesarului de personal la
media europeană

State de personal optimizate

Trimestrul III
2016

214800,00

1.1.2.1. Evaluarea capacității strategice a
Sistemului Penitenciar

Studiu efectuat

Decembrie 2016

-

1.1.2.2. Elaborarea conceptului de dezvoltare
a capacității strategice a Sistemului
Penitenciar

Concept elaborat

Decembrie 2016

-

1.1.2.3. Organizarea formării profesionale
pentru managerii de nivel superior în
domeniul management strategic și conex, în

Cursuri de formare profesională
organizate

Martie 2017

25,00

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
vederea formării abilităților de planificare și
execuție a strategiilor de dezvoltare
1.1.2.4. Elaborarea și implementarea
Procedură internă elaborată și
procedurii interne privind calendarul și
implementată
metoda de management strategic, în vederea
planificării și execuției strategiei de dezvoltare

Decembrie 2016

-

1.1.2.5. Elaborarea și transmiterea spre
aprobare a priorităților de dezvoltare pe
termen lung a Sistemului Penitenciar (20 de
ani)

Priorități de dezvoltare elaborate și
transmise spre aprobare

Martie 2017

-

1.1.2.6. Elaborarea și publicarea, pentru uz
intern, a Manualului pentru management
strategic al Sistemului Penitenciar

Manual elaborat și publicat pe
pagina web a sistemului penitenciar

Martie 2017

45,00

1.1.2.7. Elaborarea acordurilor manageriale ca
instrumente de evaluare a calității
implementării demersurilor strategice

1) Acorduri manageriale elaborate

Decembrie 2016

1200,00

2) Suport pentru implementarea
strategiei la nivel local asigurat
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
1.1.3. Dezvoltarea
capacității operaționale
a Sistemului
Penitenciar

1.1.3.1. Evaluarea capacității operaționale a
Sistemului Penitenciar

Studiu/raport efectuat

1.1.3.2. Aprobarea Manualului de proceduri
interne

Decembrie 2016

-

Manual de proceduri interne
aprobat

Decembrie 2016

-

1.1.3.3. Implementarea unui sistem de
management al calității (e.g. ISO 9001:2016)

Sistem de management al calităţii
implementat

Martie 2017

-

1.1.3.4. Implementarea și Dezvoltarea unui
sistem de control managerial intern

Sistem de control managerial intern
dezvoltat și implementat

Iunie 2017

-

1.1.3.5. Instituirea și integrarea în activitatea
curentă a sistemului de evaluare,
recompensare și motivare a angajaților
Sistemului Penitenciar

Regulament elaborat și aprobat

Obiectiv Specific 1.2. Consolidarea cadrului legal
1.2.1. Revizuirea
1.2.1.1. Aprobarea proiectului Legii cu privire
legislației și
la sistemul administrației penitenciar

Proiect de lege aprobat

MJ (DIP)

Septembrie
2018

MJ (DIP)

156000,00

Iunie 2016

4

Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
procedurilor specifice
ariei execuțional
penale

1.2.1.2. Constituirea Comisiei de revizuire a
legislației, regulamentelor și procedurilor
specifice ariei execuțional penale

Comisie de revizuire constituită,
cadru instituțional de lucru format

Septembrie
2016

-

1.2.1.3. Identificarea tuturor prevederilor
Studiu/raport efectuat
specifice ariei execuțional penale care necesită
modificare

Septembrie
2016

-

1.2.1.4. Formularea și transmiterea spre
aprobare a propunerilor de modificare a
legislației, regulamentelor și procedurilor din
aria execuțional penală

Decembrie 2016

-

Martie 2017

-

Septembrie
2016

-

Propuneri de modificare formulate
și transmise spre aprobare

1.2.1.5. Pregătirea implementării modificărilor 1) Acțiuni întreprinse în vederea
legislative (e.g. plan de acțiune atunci cînd
implementării modificărilor
implementarea presupune un set de măsuri de legislative
implementare)
2) Plan de acțiuni elaborat și
aprobat
1.2.2. Revizuirea
legislației și
procedurilor care au o
influență directă asupra

1.2.2.1. Constituirea Comisiei de revizuire a
legislației, regulamentelor și procedurilor
specifice care au o influență directă asupra
funcționării Sistemului Penitenciar (e.g..

Comisie de revizuire a legislației
constituită

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
funcționării sistemului
penitenciar ((e.g..
resurse umane,
economic, financiar,
medical, logistică,
calificări, siguranță și
ordine publică, etc.)

economic, financiar, medical, construcții,
logistică
1.2.2.2. Identificarea tuturor prevederilor care
au o influență directă asupra funcționării
Sistemului Penitenciar și care necesită
modificare

Studiu/raport efectuat

Septembrie
2016

-

1.2.2.3. Formularea și transmiterea spre
aprobarea propunerilor de modificare a
legislației, regulamentelor și procedurilor care
au o influență directă asupra funcționării
Sistemului Penitenciar

Propuneri de modificare formulate
si transmise la aprobat

Martie 2017

-

Martie 2017

-

1.2.2.4. Pregătirea implementării modificărilor 1) Acțiuni întreprinse în vederea
legislative (eg. plan de acțiune atunci cînd
implementării modificărilor
implementarea presupune un set de măsuri de legislative
implementare)
2) Plan de acțiuni elaborat și
aprobat
Obiectiv specific 1.3. Optimizarea procesului de interacțiune a instituțiilor penitenciare cu instanțele de judecată
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
1.3.1. Constituirea
mecanismului și a
condițiilor de
desfășurare a ședințelor
de judecată, privind
examinarea
chestiunilor ce apar în
procesul executării
pedepsei, în sediul
instituților
penitenciare.

1.3.2. Implementarea
conceptului de
desfășurare a ședințelor
de judecată cu

1.3.1.1 Evaluarea necesităților pentru
implementarea mecanismului de desfășurare a
ședințelor de judecată, privind examinarea
chestiunilor ce apar în procesul executării
pedepsei, în sediul instituților penitenciare

Studiu/raport efectuat

MJ, CSM

Iunie 2017

-

1.3.1.2 Coordonarea mecanismului de
desfășurare a ședințelor de judecată, privind
examinarea chestiunilor ce apar în procesul
executării pedepsei, în sediul instituților
penitenciare, cu organul de autoadministrare
judecătorească

Mecanism coordonat

MJ, CSM

decembrie 2017

-

1.3.1.3 Crearea și amenajarea în incinta
instituțiilor penitenciare a spațiilor de
desfășurare a ședințelor de judecată, conform
standardelor stabilite

17 săli amenajate corespunzător
pentru desfășurarea ședințelor de
judecată în sediul instituțiilor
penitenciare;

MJ (DIP)

Iulie 2019

340,00

1.3.2.1 Elaborarea unei analize asupra
impactului implementării conceptului de
desfășurare a ședințelor de judecată cu
participarea deținuților în regim on-line

Analiză elaborată, conținînd o
viziune clară a aspectelor pozitive
și negative ale conceptului de
desfășurare a ședințelor de judecată

MJ (DAJ,
DIP)

Decembrie 2016

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
participarea deținuților
în regim on-line

cu participarea deținuților în regim
on-line
1.3.2.2 Revizuirea cadrului legislativ relevant

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

MJ (DGL ,
DIP), CSM

Iulie 2017

-

1.3.2.3 Crearea infrastructurii pentru
desfășurarea ședințelor on-line

17 instituții penitenciare dotate cu
tehnică necesară pentru
desfășurarea ședințelor de judecată
on-line

MJ (DIP)

Decembrie 2018

-

1.3.2.4 Pilotarea sistemului de desfășurare a
ședințelor de judecată on-line în Penitenciarul
nr.7-Rusca, Penitenciarul nr. 15-Goian,
Penitenciarul nr.3-Leova Penitenciarul nr.6Soroca

Sistem funcțional de desfășurare a
MJ (DIP)
ședințelor de judecată on-line dirijat

Ianuarie-iunie
2018

-

1.3.2.5 Implementarea mecanismului de
desfășurare a ședințelor de judecată cu
participarea deținuților în regim on-line

Mecanism de desfășurare a
ședințelor de judecată implementat

Decembrie 2018

-

MJ (DIP)

Obiectiv specific 1.4. Dezvoltarea capacității IT
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
1.4.1.1 Crearea subdiviziunii structurale în
1.4.1
Instituirea
cadrul DIP responsabilă de domeniul IT
serviciilor
IT
în
subdiviziunile
sistemului penitenciar

1.4.2. Îmbunătățirea
infrastructurii
tehnologiilor
informaționale,
telecomunicații, altor
mijloace de transmisie
de date şi sisteme de

1) Subdiviziuni IT create cu 4

MJ (DIP)

Ianuarie 2017

-

unități de personal în aparatul central
(DIP), 17 unități de personal create în
17 subdiviziuni.

1.4.1.2 Organizarea de concursuri pentru
ocuparea posturilor vacante

Concursuri organizate

Trimestrul II
2017

-

1.4.1.3 Perfectarea regulamentelor de
activitate a subdiviziunii IT

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

Ianuarie 2017

-

Decembrie 2017

5000,00

decembrie 2016

2500,00

1.4.2.1. Dezvoltarea infrastructurii informatice Infrastructura TIC dezvoltată,
și de telecomunicații (mijloace tehnice și
suport tehnic asigurat
programe informatice)
1.4.2.2 Întreținerea și reparația sistemelor de
calcul existente

Sisteme de calcul funcționale

1.4.2.3. Înființarea unui centru de
monitorizare electronică și gestionare a
rețelei de rezervă

Centru de monitorizare înființat,
activități de supraveghere și control
a acțiunilor deținuților precum și a

MJ (DIP)

MJ (DIP)

6500,00
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
securitate şi protecție a
datelor

1.4.5. Automatizare
a proceselor de
activitate

colaboratorilor sistemului
penitenciar realizate
1.4.2.4. Implementarea conceptului de
desfășurare a videoconferințelor în
penitenciare

Concept de desfășurare a
videoconferințelor implementat

1.4.5.1 Dezvoltarea sistemului informațional
de evidență a deținuților – suport în activitatea
serviciilor educative

Sistem informațional de evidență a
deținuților creat

1.4.5.2 Automatizarea procesului de
dactiloscopie pentru contingentul special

Proces dactiloscopic automatizat

1.4.5.3 Implementarea de protocoale de
comunicare cu registrul de gestionare a
dosarelor, privind asigurarea accesului la
informațiile conținute in bazele de date ale
instanțelor de judecată

Interoperabilitate a SIA RPRAC cu
Programul integrat de gestionare a
dosarelor realizată.

1.4.5.4 Automatizarea procesului de evidență
a persoanelor care vizitează penitenciarul

Evidență a persoanelor care
vizitează penitenciarul automatizată

MJ (DIP)

MJ (DIP)

decembrie 2016

-

Decembrie 2016

-

Decembrie 2016

-

Decembrie 2016

-

Semestrul II
2017

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
1.4.5.5 Automatizarea procesului de acordare
a dreptului deținutului la convorbiri telefonice

Proces de acordare a dreptului
deținutului la convorbiri telefonice
automatizat

1.4.5.6 Automatizarea accesului la dispoziţiile
legale şi documentele privind executarea
pedepselor privative de libertate

Acces la acte automatizat

-

Semestrul 1
2017

-

Obiectiv specific 1.6. Consolidarea capacității de asigurare materială a sistemului penitenciar
1.6.1. Dezvoltarea
sectorului de
producere al
sistemului penitenciar

1.6.3.1. Scutirea de TVA a întreprinderilor de
stat din cadrul sistemului penitenciar.

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

1.6.3.2. Instituirea obligativităţii pentru
autoritățile publice de a achiziționa prioritar
produse și servicii prestate în sistemul
penitenciar.

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2016-2017

-

1.6.3.3. Instituirea posibilității sistemului
penitenciar de a produce bunuri și servicii
pentru necesitățile sistemului penitenciar

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2016-2017

-

MJ (DIP)

2016-2017

MF
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
1.6.3.4. Amnistierea penalităţilor la datoriile
întreprinderilor de stat din cadrul sistemului
penitenciar faţă de Bugetul Public Naţional.

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2016-2017

-

1.6.3.5. Acordarea facilităţilor fiscale
(scutirea impozitului pe venit pe o perioadă
determinată, minim 3 ani) agenţilor
economici care crează noi locuri de muncă
pentru condamnaţi în cadrul subdiviziunilor
DIP

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2016-2017

-

August octombrie 2016

-

Obiectiv specific 1.7. Utilizarea oportunităţilor de dezvoltare a sistemului penitenciar cu asistenţa patenerilor
1.7.1 Dezvoltarea
capacității de accesare
a finanțărilor externe

1.7.1.1 Identificarea nevoilor de personal și de
formare a angajaților responsabili de
elaborarea și implementarea programelor de
asistență

Studiu/raport elaborat

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei

1.7.2
Dezvoltarea
de parteneriate
naționale și
internaționale

1.7.1.2 Angajarea de personal responsabili de
elaborarea și implementarea programelor de
asistență

Personal angajat

1.7.1.3 Organizarea formării profesionale a
angajaților responsabili de elaborarea și
implementarea programelor de asistență

Cursuri de formare profesională
organizate

1.7.2.1 Semnarea de noi protocoale de
cooperare

Noi protocoale de cooperare
semnate

1.7.2.2 Aderarea la organizații de profil din
străinătate precum: Rețeaua Europeană a
Academiilor de Formare a Personalului de
Penitenciare(EPTAN)/Organizația

Relații de cooperare cu organizații
internaționale stabilite

MJ (DIP)

MJ (DIP)

Iunie 2017

1 000,0

Octombrie –
noiembrie 2016

125,00

Permanent

-

Semestru I 2017

115,00
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
Internațională a Serviciilor Corecționale și
Probațiune (ICPA) și Organizația Europeana a
serviciilor Penitenciare( EuroPris)
Obiectiv specific 1.8. Asigurarea transparenţei și integrității personalului sistemului penitenciar
1.8.1. Asigurarea
transparenței actului
decizional și a
proceselor de activitate

1.8.2.1. Instituirea mecanismului intern de
organizare a publicării pe pagina web a
Departamentului Instituţiilor Penitenciare
(penitenciar.gov.md) a anunţurilor privind
organizarea consultărilor publice asupra
proiectelor actelor normative

Anunţuri privind consultările
publice publicate pe pagina web la
rubrica „Transparența decizională”

1.8.2.Elaborarea unui
sistem de standardizare
a criteriilor de
integritate

1.8.2.2. Stabilirea criteriilor de integritate
pentru personalul sistemului penitenciar.

1.8.2.3. Modificarea Codului Deontologic al
personalului sistemului penitenciar prin

MJ (DIP)

La necesitate

-

Studiu efectuat și recomandări
formulate

2018

-

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2020

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
introducerea criteriilor de integritate pentru
personalul sistemului penitenciar.
Obiectiv specific 1.9. Promovarea imaginii Sistemului penitenciar
1.9.1. Eficientizarea
activităţii de
comunicare internă şi
externă, în vederea
prezentării unei
imagini obiective a
sistemului penitenciar

Mediatizarea și organizarea campaniilor de
informare privind schimbările în domeniul
asigurării drepturilor deţinutilor

Campanii de informare privind
schimbările în asigurarea
drepturilor deţinutilor organizate

1.9.2. Promovarea
activităţii sistemului
penitenciar în vederea
schimbării percepţiei
comunității

Promovarea programelor personalizate de
instruire și reintegrare socială existente în
penitenciare, inclusiv în Penitenciarul nr.10Goian (cursuri de cizmar, lăcătuș, bucătar,
frizer etc)
Promovarea bunelor practici în serviciile
medicale ale instituțiilor penitenciare
(comunități terapeutice, programul schimbului

Șef SRPMM

Decembrie 2016

27,00

Comunicate și materiale jurnalistice MJ (DIP)
publicate

Decembrie 2016

-

Comunicate mass-media publicate

Decembrie 2016

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
de seringi și tratamentul de substituție cu
Metadonă)
1.9.3.1 Semnarea de noi protocoale de
1.9.3.
Dezvoltarea
cooperare, dar şi continuarea activităților
relaţiilor de cooperare prevăzute în cadrul Protocoalelor de
cu societatea civilă, colaborare
mediul academic și

1) Protocoale de cooperare semnate

MJ (DIP)

-

2) Activitate de cooperare realizată

Obiectiv general II: Organizarea eficientă a managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Numărul de persoane formate profesional pînă la angajare
2. Nr. proceduri elaborate/Nr. activităţi procedurabile X100
3. Rata demisionărilor din sistemul penitenciar
4. Rata incidentelor negative în mediul angajaților

Măsuri

Activități

Indicatori de rezultat

Responsabil

Termen

Costuri,
mii lei

Obiectiv specific 2.1. Formarea profesională a angajaților sistemului penitenciar
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
2.1.1.
Dezvoltarea
capacităților
de
formare profesională
ale
Centrului
instructiv

2.1.1.1. Organizarea creării capacităților de
fomare profesională a specialiştilor sistemului
penitenciar (ofițeri și subofițeri) în cadrul
Centrului instructiv al DIP premergător
angajării lor la serviciu
2.1.1.2. Participarea la cursuri specializate de
formare de instructori;

Cursuri de formare profesională
organizate

Februarie 2017

1 050,00

Cursuri de formare profesională
frecventate

Mai 2017

90,00

2.1.1.3. Crearea bazei materiale pentru
procesul de învățământ;

Bază materială creată

Iulie 2020

25 000,00

2.1.1.4. Amenajarea și dotarea unei săli cu
calculatoare pentru evaluarea performanțelor
personalului penitenciar instruit
2.1.1.5. Crearea paginii WEB a Centrului
instructiv
2.1.1.6. Implicarea corpului didactic
(specialiștilor de profil) din afară pentru
predarea lecțiilor
2.1.2.1. Elaborarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a formării

Sală de evaluare amenajată

Mai 2017

350, 00

Martie 2017

22,00

Trimestrul II
2018

100,00

Martie 2017

-

Pagină web, funcțională creată
Număr de profesioniști contractați
pentru desfășurarea activităților de
instruire
Metodologie elaborată și aprobată

MJ (DIP)

MJ (DIP)

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
profesionale a funcţionarilor publici cu statut
2.1.2. Eficientizarea
special din sistemul administraţiei
programelor
de penitenciare şi criteriile de evaluare a
instruire continuă
rezultatelor acesteia
2.1.2.2. Elaborarea Regulamentului cu privire Proiect de regulament aprobat și
la perioada de probă pentru funcționarii
implementat
publici cu statut special debutanți și
asigurarea implementării prevederilor acestuia

Mai 2017

-

2.1.2.3. Implementarea unor metode moderne
de dezvoltare profesională şi personală

Iunie 2019

-

Iulie 2016

-

Februarie 2017

-

Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea procedurilor de resurse umane
2.2.1. Descentralizarea 2.2.1.1 Evaluarea competenţelor de gestionare
competenţelor de
a resurselor umane
gestionare a
personalului sistemului 2.2.1.2. Delegarea competenţelor conform
rezultatelor evaluării
administrației
penitenciare prin ordin
al ministrului justiției

Metode moderne de dezvoltare
profesională și personală
implementate
Competențe de gestionare a
resurselor umane evaluate
Competențe delegate prin ordin al
Ministrului Justiției aprobat

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
2.2.2. Optimizarea
proceselor de recrutare
și selectare a
personalului

2.2.3. Eficientizarea
sistemului automatizat
de evidenţă a resurselor
umane

2.2.4. Adaptarea
statelor de personal și
schemelor de încadrare
la necesitățile
sistemului penitenciar

2.2.2.1.Elaborarea Regulamentului cu privire
la organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante

Proiect de regulament elaborat și
aprobat

2.2.2.2 Asigurarea instituirii și activității
comisiilor de concurs pentru selectarea şi
angajarea candidaţilor la serviciu.

Comisii funcționale constituite

2.2.3.1 Evaluarea sistemului de evidenţă a
resurselor umane conform necesităţilor de
gestionare eficientă a personalului

Sistem de evidență evaluat conform
necesităților de gestionare eficientă
a personalului

2.2.3.2 Ajustarea sistemului de evidenţă a
resurselor umane

Sistem de evidență ajustat,
automatizat și implementat

2.2.4.1. Instituirea grupului de lucru privind
modificarea statelor de personal

Grup de lucru instituit

2.2.4.2 Ajustarea schemelor de încadrare

Scheme de încadrare ajustate

MJ (DIP)

MJ (DIP)

Ianuarie 2017

-

Ianuarie 2017

-

Octombrie 2016

-

Ianuarie 2019
MJ (DIP)

Septembrie
2016

-

Mai 2017

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
2.2.5. Dezvoltarea unui
sistem de gestiune a
carierei

2.2.5.1 Elaborarea Ghidului carierei
funcţionarilor publici cu statut special

Proiect de ghid elaborat și aprobat

MJ (DIP)

Iulie 2019

-

Ianuarie 2017

-

Obiectiv specific 2.3. Dezvoltarea unui sistem de motivare a personalului sistemului penitenciar, bazat pe performanțele
profesionale individuale
2.3.1. Instituirea unui
mecanism decizional
privind promovarea în
cariera profesională
conform competențelor
profesionale
individuale ale
personalului

2.3.1.1.Elaborarea Regulamentului privind
evaluarea performanţelor profesionale ale
funcționarilor publici cu statut special ai
sistemului penitenciar

Proiect de regulament elaborat și
aprobat

2.3.2. Crearea și
îmbunătățirea
condițiilor de muncă
corespunzătoare
personalului sistemului
penitenciar

2.3.2.1 Evaluarea condiţiilor de muncă
personalului sistemului penitenciar

Condiţii de muncă evaluate

Ianuarie 2017

-

2.3.2.2 Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
angajaţilor sistemului penitenciar conform
rezultatelor evaluării

Condiţii de muncă îmbunătățite

Ianuarie 2018

-

MJ (DIP)
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
Obiectiv specific 2.4. Asistența psihologică a personalului sistemului penitenciar
2.4.1 Evaluarea
nevoilor de asistență
psihologică în
subdiviziunile
sistemului penitenciar

2.4.2 Creșterea
competenței
psihologice a
angajaților sitemului
penitenciar

2.4.1.1. Elaborarea metodologiei de evaluare
a necesităților de asistență psihologică

Metodologie elaborată și aprobată

2.4.1.2. Elaborarea programelor de asistență
psihologică corespunzătoare nevoilor
angajaților

Programe elaborate și aprobate

2.4.2.1 Elaborarea programelor de dezvoltare
a competențelor psihologice

Programe de dezvoltare a
competențelor psihologice
elaborate și aprobate

MJ (DIP)

Mai 2017

MJ (DIP)

Decembrie 2017

-

Martie 2017

-
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Obiectiv general I: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar
Indicatori de impact:
1. Eficienţa controlului intern managerial = riscuri care au produs efecte /riscuri identificate în registrul riscurilor (%).
2. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective specifice realizate/Număr obiective specifice propuse în strategie (%).
3. Eficacitatea sistemului penitenciar = Număr obiective realizate/Număr obiective propuse.
4. Eficacitatea obiectivelor cu impact financiar = nr. obiective specifice cu impact financiar finanţate şi realizate din strategie / nr obiective specifice cu impact financiar
propuse în strategie (%).
5. Eficienţa relaţiei cu mass media = număr de apariţii media pozitive + neutre / număr total de apariţii media (%).
6. Nr. proiecte contracte/ aprobate pentru finanțare / nr. aplicații (%).
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen

mii lei
2.4.3 Eficientizarea
procesului de evaluare
psihologică inițială,
continuă și periodică a
personalului sistemului
penitenciar

2.4.3.1. Asigurarea SAPP cu instrumente
standartizate de evaluare psihologică

SAPP dotat cu instrumente
standardizate

2.4.3.2. Organizarea formării profesionale a
psihologilor evaluatori

Cursuri de formare profesională
organizate

Decembrie 2018

Decembrie 2018

-

Obiectiv general III – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
Indicatori de impact:
1. Rata de diminuare a supraaglomerării în sistemul penitenciar = nr. de locuri de deţinere nou create raportat la nr. de locuri necesare
2. Eficacitatea planului de investiţii în vederea modernizării sistemului penitenciar = nr. obiective investiţii, lucrări de intervenţii de natura investiţiilor,
reparaţiilor capitale finalizate/nr. obiective demarate (%)
3. Gradul de folosire a spaţiilor de calificare/producţie = nr. spaţii utilizate/nr. spaţii identificate (%)
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen
mii lei
Obiectiv specific 3.1: Consolidarea capacității asigurării materiale a sistemului penitenciar
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Obiectiv general III – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
Indicatori de impact:
1. Rata de diminuare a supraaglomerării în sistemul penitenciar = nr. de locuri de deţinere nou create raportat la nr. de locuri necesare
2. Eficacitatea planului de investiţii în vederea modernizării sistemului penitenciar = nr. obiective investiţii, lucrări de intervenţii de natura investiţiilor,
reparaţiilor capitale finalizate/nr. obiective demarate (%)
3. Gradul de folosire a spaţiilor de calificare/producţie = nr. spaţii utilizate/nr. spaţii identificate (%)
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen
mii lei
3.1.1 Identificarea
nevoilor
reale ale instituțiilor penitenciare
pentru asigurarea executării
pedepselor privative de libertate
conform scopului acestora

3.1.2 Elaborarea propunerilor
de modificare a cadrului
normativ pentru evaluarea reală
a necesităților de finanțare ale
sistemului penitenciar

Estimarea nevoilor și resurselor
necesare pentru fiecare instituție în
parte;

Studiu/raport efectuat

Elaborarea și implimentarea
planurilor multianuale de investiții în
scopul înbunătățirii condițiilor de
detenție

Planuri multianuale de investiții
elaborate și implementate

Estimarea necesităților reale, în
vederea includerii în proiectul de
finanțare;

Studiu/raport efectuat

Elaborarea planurilor măsurilor, care
urmează a fi finanțate.

Planuri ale măsurilor de finanțare
elaborate și aprobate

Elaborarea și propunerea spre
3.1.3 Alocarea de la bugetul de
aprobare a politicii publice privind
stat a mijloacelor financiare finanțarea dezvoltării sistemului
penitenciar

Politica publică de finanțare a
dezvoltării sistemului penitenciar
elaborată și propusă spre aprobare

MJ (DIP)

MJ (DIP)

MJ (DIP)

Octombrie 2016

-

Octombrie 2016

10,00

Noiembrie 2016

-

Decembrie 2016

-

Decembrie 2016

-

MF
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Obiectiv general III – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
Indicatori de impact:
1. Rata de diminuare a supraaglomerării în sistemul penitenciar = nr. de locuri de deţinere nou create raportat la nr. de locuri necesare
2. Eficacitatea planului de investiţii în vederea modernizării sistemului penitenciar = nr. obiective investiţii, lucrări de intervenţii de natura investiţiilor,
reparaţiilor capitale finalizate/nr. obiective demarate (%)
3. Gradul de folosire a spaţiilor de calificare/producţie = nr. spaţii utilizate/nr. spaţii identificate (%)
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen
mii lei
necesare conform normelor în Alocarea mijloacelor financiare
pentru asigurarea cu echipamentul
vigoare.
necesar;

Mijloacele financiare alocate

-

Anual

Desfășurare procedurilor de achiziție
publică;

Proceduri de achiziție publică
desfășurate

Achiziționarea obiectelor de toaletă
și menaj;

Obiecte de toaletă și menaj
achiziționate

Achiziționarea mobilierului și
inventarului sanitar;

Mobilier și inventar sanitar
achiziționat

Obiectiv Specific 3.2. Modernizarea spațiilor de deținere și a infrastructurii instituțiilor penitenciare
Inventarul spațiilor de detenție
3.2.1 Identificarea noilor spații Realizarea inventarului spațiilor de
realizat
sau încăperi, care ar putea fi deținere;
reabilitate și amenajate în
Identificarea spațiilor posibile de
vederea plasării persoanelor
reamenajat pentru deținerea
deținute
persoanelor;

Februarie 2017

Spații posibile de reamenajat
identificate

Martie 2017

-

anual
MJ (DIP)

Martie 2017

MF

anual
martie 2017

-

-

Anual
MJ (DIP)

Octombrie 2016

10,00

Octombrie 2016

-

MF
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Obiectiv general III – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
Indicatori de impact:
1. Rata de diminuare a supraaglomerării în sistemul penitenciar = nr. de locuri de deţinere nou create raportat la nr. de locuri necesare
2. Eficacitatea planului de investiţii în vederea modernizării sistemului penitenciar = nr. obiective investiţii, lucrări de intervenţii de natura investiţiilor,
reparaţiilor capitale finalizate/nr. obiective demarate (%)
3. Gradul de folosire a spaţiilor de calificare/producţie = nr. spaţii utilizate/nr. spaţii identificate (%)
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen
mii lei
Întocmirea devizelor de cheltueli
pentru reamenajarea spațiilor
identificate.
3.2.2 Construcția de noi instituții Finisarea construcției casei de arest
Bălți cu o capacitate de 650 locuri
de detenție;

Devize de cheltuieli pentru
reamenajarea spațiilor identificate
întocmite
Construcția casei de arest Bălți
finisată

MJ (DIP)

Noiembriedecembrie 2016

-

Decembrie 2016

275000,00

100 000,00

MF

Demararea, petrecerea, finisarea și
darea în exploatare a noului
penitenciar din Chișinău, destinat
pentru deținerea persoanelor arestate
preventiv

Construcția noului penitenciar din
Chișinău demarată, desfășurată și
finisată în termenul stabilit

Decembrie 2020

Inițierea construcției unui penitenciar
nou pentru substituirea
Penitenciarului nr.6-Soroca

1) Documentație de proiect
elaborată

Decembrie 2019

2) Construcția noului penitenciar
pentru substituirea Penitenciarului
nr.6-Soroca demarată
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Obiectiv general III – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție
Indicatori de impact:
1. Rata de diminuare a supraaglomerării în sistemul penitenciar = nr. de locuri de deţinere nou create raportat la nr. de locuri necesare
2. Eficacitatea planului de investiţii în vederea modernizării sistemului penitenciar = nr. obiective investiţii, lucrări de intervenţii de natura investiţiilor,
reparaţiilor capitale finalizate/nr. obiective demarate (%)
3. Gradul de folosire a spaţiilor de calificare/producţie = nr. spaţii utilizate/nr. spaţii identificate (%)
Indicatori de rezultat
Măsuri
Costuri,
Activități
Responsabil Termen
mii lei
3.2.3 Reconstrucția instituțiilor
de detenție.

2016

2000,00

Lucrări executate

Decembrie 2016

32,553,564

Reconstrucția a 3 blocuri Penitenciarul nr.10 – Goian;

Lucrări executate

Decembrie 2016

34,949,00

Reconstrucția unui sector de 300
locuri la Penitenciarul nr.5 – Cahul;

Lucrări executate

Decembrie 2018

99,531,051

Reconstrucția a 2 blocuri de regim –
Penitenciarul nr.17 – Rezina.

Lucrări executate

Decembrie 2018

78660095

Alocarea resurselor financiare
necesare pentru desfășurarea
lucrărilor de reconstrucții;

Resurse financiare alocate

Reconstrucția unui bloc de detenție
Penitenciarul nr.3 – Leova;

MJ (DIP)
MF
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
Obiectiv Specific 4.1. Consolidarea rolului instituțiilor penitenciare în procesul de executare progresivă a pedepsei
4.1.1. Revizuirea cadrului
normativ în vederea introducerii
sistemului progresiv de
executare a pedepsei.

4.1.2. Crearea regimurilor
progresive și adaptarea
infrastructurii instituțiilor
penitenciare, în scopul aplicării
regimului diferenţiat de
executare a pedepselor

4.1.1.1.Analiza eficienței tipurilor de
penitenciare şi regimurilor existente

Studiu/raport efectuat

4.1.1.2. Modificarea actelor
normative cu referire la executarea
pedepsei

Proiecte de acte normative
elaborate și aprobate

4.1.2.1.Stabilirea regimurilor
diferențiate pentru instituțiile
penitenciare

Regimuri diferențiate stabilite

Mecanism de destindere sau
restricționare a regimului de
detenție creat, proceduri și
autorități stabilite

4.1.3. Instituirea unui sistem
4.1.3.1. Stabilirea mecanismului de
eficient de motivare a deținuților destindere sau restricționare a
regimului de detenție în funcție de
realizarea Programului individual de
executare a pedepsei

MJ (DIP)

Semestru I 2017

5,00

Semestrul II
2017

10,00

MJ (DIP)

2020

-

MJ (DIP)

Semestrul II
2017

5,00
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.1.3.2. Identificarea criteriilor de
motivare a deținuților pentru
participare la activități

Criterii identificate

Semestrul II
2019

5,00

Obiectiv Specific 4.2. Crearea mecanismului de evaluare și planificare individualizată a executării pedepsei
4.2.1. Crearea Structurii de
evaluare și planificare a
executării pedepsei

4.2.2. Dezvoltarea
instrumentelor de evaluare a
deținuților și planificare a
executării pedepsei

4.2.1.1. Elaborarea Conceptului de
organizare a Structurii de evaluare și
planificare a executării pedepsei.

Concept de organizare a Structurii
de evaluare și planificare a
executării pedepsei elaborat

MJ (DIP)

Semestrul I
2018

350,00

4.2.1.2. Elaborarea de acte normative
ce reglementează activitatea
Structurii de evaluare și planificare a
executării pedepsei

Proiecte de acte normative
elaborate și aprobate

MJ (DIP)

Semestrul I
2018

5,00

4.2.2.1. Elaborarea metodologiei de
evaluare a necesităților și riscurilor
deținuților

Metodologie de evaluare a
necesităților și riscurilor deținuților
elaborată

MJ (DIP)

Semestrul II
2016

5,00

4.2.2.2. Aprobarea modelului
Programului individual de executare
a pedepsei

Model de Program individual de
executare a pedepsei aprobat

Semestrul I
2017

75,00
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.2.3. Stabilirea mecanismului
de implementare a Programului
individual de executare a
pedepsei.

4.2.3.1. Elaborarea Instrucțiunii
privind implementarea Programului
individual de executare a pedepsei

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

4.2.3.2. Stabilirea criteriilor de
realizare a Programului de executare
a pedepsei

Criterii de realizare a Programului
de executare a pedepsei stabilite

4.2.4. Dezvoltarea
competențelor personalului
Structurii de evaluare și
planificare a executării
pedepsei.

4.2.4.1. Organizarea cursurilor de
instruire pentru personalul Structurii
de evaluare și planificare a executării
pedepsei

Cursuri de instruire organizate

4.2.4.2. Supervizarea activității
personalului ce va realiza evaluarea
și planificarea executării pedepsei

Activitatea personalului supervizată

MJ (DIP)

MJ (DIP)

Semestrul I
2017

5,00

Semestrul II
2017

5,00

Semestru II

110,00

1017-semestru
II 2020
2019-2020

50,00

Semestrul II
2016

30,00

Obiectiv Specific 4.4. Dezvoltarea funcției educative
4.3.1. Reorganizarea sistemului
educativ

4.3.1.1. Definirea domeniului de
activitate și eliminarea atribuțiilor
nespecifice funcției de educație

1) Domeniu de activitate
identificat

MJ (DIP)

2) Atribuții nespecifice funcției de
educație eliminate
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei

4.3.2. Dezvoltarea unor
standarde și metodologii
educaționale eficiente

4.3.3. Dezvoltarea de activități
pe domeniul educaţie

4.3.1.2. Instituirea funcției de
specialist educator

Funcție de specialist educator
instituită

Semestru I 2017

-

4.3.1.3. Elaborarea și implementarea
Curriculei de formare inițială și
continuă a specialistului educator

Curricula de formare inițială și
continuă a specialistului educator
elaborată și implementată

Semestru II
2017

10,00

4.3.1.4. Elaborarea unui Ghid practic
pentru specialistul educator

Ghid elaborat și editat

Semestru II
2017

45,00

4.3.2.1. Elaborarea și implementarea
unor standarte minime pentru
domeniul educație

Standarde minime pentru domeniul
educație elaborate și implementate

Ianuarie 2017

55,00

4.3.2.2. Elaborarea și implementarea
suportului procedurilor specifice
pentru personalul de educație

Suportul procedurilor specifice
pentru personalul de educație
elaborat și implementat

Martie 2017

30,00

4.3.3.1. Identificarea necesităților
educaționale pentru deținuți,
necesare stabilirii ofertei de
programe educative

Studiu/raport efectuat

Decembrie 2016

25,00

MJ (DIP)
ME

MJ (DIP)
ME
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.3.3.2. Elaborarea și implementarea
unui set de programe standardizate
pe domeniul educativ

Set de programe standardizate
elaborat și implementat

2017-2020

150,00

4.3.3.3. Identificarea şi amenajarea
încăperilor pentru desfăşurarea
activităţilor de educație

Încăperi identificate și amenajate

Semestru I 2018

2606,60

Obiectiv Specific 4.5. Dezvoltarea metodelor și tehnicilor de intervenție psiho-socială
4.4.1. Implementarea unor
instrumente de evaluare a
nevoilor psihosociale a
condamnaților la nivelul tuturor
instituțiilor penitenciare

4.4.1.1. Achiziționarea și aplicarea
unor baterii de teste pentru evaluarea
psihologică a deținuților

Baterii de teste achiziționate și
aplicate

MJ (DIP)

Semestrul II
2017

200,00

4.4.2. Dezvoltarea procesului de
intervenție psiho-socială
specifice pentru diverse
categorii de condamnați

4.4.2.1. Elaborarea și implementarea
Programului de intervenție psihosocială asupra condamnaților ce au
săvârșit infracțiuni cu caracter
sexual;

Program de intervenție psihosocială elaborat și implementat

MJ (DIP)

Semestru I 2018

50,00
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.4.2.2. Elaborarea și implementarea
Programului de intervenție psihosocială asupra deținuților vârstnici;

Program de intervenție psihosocială elaborat și implementat

Semestru II
2017

50,00

4.4.2.3. Elaborarea și implementarea
Programului de intervenție psihosocială asupra deținuților ce au
săvârșit infracțiuni cu violență
domestică;

Program de intervenție psihosocială elaborat și implementat

Semestru I 2019

50,00

4.4.2.4. Elaborarea și implementarea
Programului de dezvoltare a
abilităților parentale

Program de dezvoltare a abilităților
parentale elaborat implementat

Semestru II
2018

50,00

4.4.2.5. Crearea și amenajarea
spațiilor pentru realizarea
activităților de intervenție psihosocială

Spații pentru realizarea activităților
de intervenție psihosocială create și
amenajate

Semestru II
2018

687,00

4.4.2.6 Elaborarea unui Program
național de pregătire pentru liberare
și adaptare socială a deținuților, în
comun cu autoritățile publice
responsabile

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

2019

150,00

MJ (DIP)

MJ (DIP)
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.4.3. Dezvoltarea și
implementarea metodologiilor
standardizate de intervenție
psiho-socială.

4.4.3.1. Elaborarea și implementarea
suportului procedurilor specifice
pentru specialiștii psihologi și
asistenți sociali

Suport a procedurilor specifice
elaborat și implementat

4.4.3.2. Elaborarea unui Ghid practic
pentru specialistul psiholog ce
lucrează cu deținuții
4.4.3.3. Elaborarea unui Ghid practic
pentru specialistul asistent social ce
lucrează cu deținuții.

MJ (DIP)

octombrie 2017

10,00

Ghid elaborat

Semestrul II
2017

50,00

Ghid elaborat

Semestrul II
2017

50,00

Obiectiv Specific 4.5. Dezvoltarea parteneriatelor instituțiilor penitenciare cu birourile de probaţiune, autoritățile publice locale şi alte organizaţii
publice sau private, membri ai societăţii civile, familii şi subdiviziuni în vederea promovării reabilitării şi a incluziunii sociale a persoanelor private
de libertate
4.5.1. Încheierea parteneriatelor
de colaborare a instituțiilor
penitenciare cu birourile de
probațiune

4.5.1.1. Stabilirea parteneriatelor cu
birourile de probațiune

Parteneriate cu birourile de
probațiune stabilite

MJ (DIP)

2016 - 2017

5,00
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Obiectiv general IV – Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei
Indicatori de impact:
1. Rata recidivei deţinuţilor care au participat la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi recidivişti care au participat
la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. total de deţinuţi care au participat la aceste programe.
2. Rata participării la programe de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială = nr. de deţinuţi care au participat la programe de educaţie, asistenţă
psihologică şi asistenţă socială raportat la nr. de deţinuţi identificaţi cu nevoi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Măsuri
Costuri,
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
mii lei
4.5.2. Cooperarea cu serviciile
4.5.2.1. Stabilirea parteneriatelor cu
sociale din exterior și implicarea societatea civilă în procesul de
societăţii civile în procesul de
resocializare a deținuților
resocializare
4.5.2.2. Implementarea proiectelor și
programelor de intervenție psihosociale comune cu ONG-uri cu
scopul reintegrării sociale

Parteneriate cu societatea civilă
stabilite

MJ (DIP)

2020

10,00

Proiecte și programe de intervenție
psiho-sociale comune cu ONG-uri
implementate

2020

150,00

4.5.2.3. Organizarea implicării
voluntarilor în realizarea activităților
de educație și intervenție
psihosocială a deținuților

Implicare a voluntarilor în activități
de educație și intervenție
psihosocială organizată

Semestrul II
2019

10,00

4.5.1.4. Contractarea serviciilor și
experților pentru realizarea
activităților de resocializare

Servicii și experți contractați

2020

100,00
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Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil

Termen

Costuri,
mii lei

Trimestru I
2017

-

Trimestru II
2017

-

Obiectiv Specific 5.1 Dezvoltarea și implementarea procedurilor privind siguranța deținerii
5.1.1. Standardizarea
procedurilor specifice
siguranței detenției

5.1.2. Implementarea unui
program diferenţiat de lucru
pentru personalul care
execută serviciul diurn
5.1.3.Dezvoltarea capacităților
de intervenție în situații de
criză și urgență (incidente
critice, incendii, inundații,
seisme)

5.1.1.1. Elaborarea sistemului de
standarde și proceduri referitoare la
siguranța deținerii (manual de
proceduri)

Sistem de standarde și proceduri
referitoare la siguranța deținerii
elaborat și aprobat

5.1.1.2. Revizuirea sistemului de
raportare specific domeniului de
interes pentru siguranța deținerii

Sistem de raportare revizuit

5.1.2.1. Elaborarea programului de
lucru diferențiat în funcţie de tipul
fiecărui penitenciar

Program de lucru diferențiat,
elaborat

MJ (DIP)

Trimestru III
2017

-

5.1.3.1. Crearea structurilor de
intervenție și a negociatorilor la
nivelul instituțiilor penitenciare

Structuri create

MJ (DIP)

Trimestru I
2018

-

5.1.3.2. Reactualizarea și verificarea
planurilor și procedurilor de
intervenție în incidente critice și
operaționale și în situații de urgență

Planuri și proceduri de intervenție
reactualizate și verificate

Trimestru III
2017

-

MJ (DIP)

IGP
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Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil
5.1.3.3. Revizuirea (modificarea)
cadrului legislativ privind
desfășurarea de exerciții, privind
modalitățile de reacție și gestionare
în cazul incidentelor critice și
operaționale, cît și în situații de
urgență

Cadru legislativ revizuit (în funcție
de necesitate modificat)

5.1.3.4. Îmbunătățirea sistemelor de
detecție, alarmă și semnalizare a
incidentelor critice și operaționale, și
a situațiilor de urgență

Sisteme de detecție, alarmă și
semnalizare îmbunătățit

Termen

Costuri,
mii lei

Trimestru IV
2017

-

MJ (DIP)

Trimestru III
2017

510.00

MJ (DIP)

Trimestru II
2018

10152,50

Trimestru III
2018

164560,0
0

Obiectiv specific 5.2: Dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea siguranței deținerii
5.2.1. Îmbunătățirea
sistemelor de pază,
supraveghere și amenajări de
siguranță

5.2.1.1.
Reabilitarea
și/sau Garduri și amenajări de siguranță
construirea gardurilor și amenajărilor construite și/sau reabilitate
de siguranță exterioare și interioare
5.2.1.2. Achiziționarea și instalarea
sistemelor de blocare/reducere a
semnalului GSM în instituțiile
penitenciare în vederea
eliminării/reducerii posibilităţii de
utilizare în mod ilegal a telefoniei

Sisteme de blocare/reducere a
semnalului GSM achiziționate și
instalate

36

Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil

Termen

Costuri,
mii lei

Trimestru II
2018

5 684.00

mobile si echipamentelor IT de către
deţinuţi
5.2.1.3. Montarea de mijloace
tehnice și de iluminare moderne (ex:
camere video, cabluri detectoare,
senzori de prezență, bariere cu
microunde sau radiații infraroșii,
proiectoare, corpuri de iluminat)

Mijloace tehnice și de iluminare
montate

5.2.2 Dotarea cu echipament
specializat a personalului

5.2.2.1. Dotarea adecvată a
subdiviziunilor şi personalului care
execută misiuni de pază,
supraveghere, escortare şi intervenţie
cu ţinută, mijloace speciale,
armament (de foc si non- letale) şi
echipamente specifice

Subdiviziuni și personal dotat
adecvat

MJ (DIP)

2018-2020

91 212, 00

5.2.3. Adaptarea masurilor de
siguranța la regimurile
progresive de executare a
pedepsei

5.2.3.1. Automatizarea accesului în
posturile de control, a ușilor de la
intrarea în secțiile de deținere,
concomitent cu amenajarea unor
porți de acces

Acces în posturile de control, în
secțiile de detenție automatizat

MJ (DIP)

Trimestru III
2018

3400,00
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Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil

Termen

Costuri,
mii lei

5.2.4. Instituirea sistemului
electronic de acces – control

5.2.4.1. Asigurarea cu mijloace de
acces, electronice, personalizate, la
intrarea în subdiviziunile
subordonate, penitenciare

Mijloace de acces asigurate

MJ (DIP)

Trimestru I
2019

170,00

5.2.5. Crearea Centrului
chinologic

5.2.5.1 Construcția Centrului
chinologic

Centru chinologic construit

MJ (DIP)

2018-2020

6 164,00

Obiectiv Specific 5.3. Prevenirea si combaterea criminalităţii, terorismului si eradicarea fenomenului subculturii criminale în mediul
penitenciar
5.3.1.Consolidarea cadrului
organizatorico-funcţional a
activităţii de prevenire si
combaterea criminalităţii
organizate, terorismului si
eradicarea fenomenului
subculturii criminale în
mediul penitenciar

5.3.1.1. Identificarea şi clasificarea
riscurilor specifice sistemului
penitenciar.

Riscuri specifice sistemului
MJ (DIP)
penitenciar identificate și clasificate

Trimestru II
2017

-

5.3.1.2.Completarea cadrului
legislativ, actual aplicabil efectuării
măsurilor speciale de investigații, în
scopul asigurării securității detenției,
siguranței deținuților și protecției
martorilor.

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

Trimestru IV
2017

-

MJ, (DIP,
DGL)
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Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil
5.3.1.3. Consolidarea capacitaților de
interacțiune intre subdiviziunile
sistemului penitenciar privind
schimbul de informații

Capacități de interacțiune
consolidate

MJ (DIP)

MJ (DIP)

Termen

Costuri,
mii lei

Trimestru I
2017

-

Obiectiv Specific 5.4. Reducerea violenței în sistemul penitenciar
5.4.1. Implementarea unui
Program de reducerea
violenței în mediul penitenciar

Elaborarea Programului de reducere
a violenței în mediul penitenciar

Program elaborat și aprobat

Organizarea instruirii angajaților în
privința implementării Programului
de reducere a violenței în mediul
penitenciar

Cursuri de instruire organizate

5.4.2. Reorganizarea spațiilor
locative prin reamenajarea
spațiilor de trai și zonelor
locative mai mici

5.4.1.1. Identificarea spațiilor de
detenție care necesită reamenajare

Spații identificate

5.4.1.2. Desfășurarea lucrărilor de
reamenajare a spațiilor locative și de
plimbare cu capacitate mare în spații
cu capacitate mai mică

Lucrări de reamenajare desfășurate

-

MJ (DIP)

Trimestru IV
2017

-

Obiectiv Specific 5.5. Siguranța activității de escortare și transport a persoanelor private de libertate

39

Obiectiv general V: Garantarea siguranţei sistemului de detenţie
Indicatori de impact:
1. Rata de incidente critice – numărul incidentelor critice raportat la nr. de deţinuţi.
2. Rata de incidente operaţionale – numărul incidentelor operaţionale raportat la nr. de deţinuţi.
3. Rata descoperirii obiectelor/substanţelor interzise - nr. de obiecte interzise/substanţe interzise raportat la nr. de deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil
5.5.1. Escortarea persoanelor
private de libertate în afara
locului de deţinere

Termen

Costuri,
mii lei

Trimestru I
2017

4114,00

5.5.1.1. Crearea structurilor de
escortare la nivelul penitenciarelor

Structuri de escortare la nivelul
penitenciarelor create

5.5.1.2. Achiziţionarea şi
modernizarea mijloacelor auto
utilizate pentru transportarea
persoanelor private de libertate

Mijloace auto achiziționate,
modernizate

2018-2020

2427, 00

5.5.1.3. Monitorizarea permanentă a
mijloacelor ce realizează transportul
persoanelor private de libertate

Mijloace ce realizează transportul
persoanelor private de libertate
monitorizate

Trimestru III
2018

50,80

5.5.1.4 Amenajarea spațiilor de
deținere în instanțele judiciare

Spații de deținere în instanțele
judiciare amenajate

Trimestru I
2018

-

MJ (DIP)
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen

Costuri,
mii lei

Obiectiv specific 6.1: Îmbunătățirea managementului serviciilor de sănătate în sistemul penitenciar
6.1.1.1. Aprobarea Hotărîrii
6.1.1 Instituirea unității de
Guvernului cu privire la Instituirea
dirijare a serviciilor de sănătate unității de dirijare a serviciilor de
acordate persoanelor deţinute.
sănătate acordate persoanelor
deţinute.

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

MJ (DIP)

Trimestru III
2016

-

6.1.1.2. Inițierea activității unității de
dirijare a serviciilor de sănătate
acordate persoanelor deţinute

Proiect de act normativ elaborat şi
aprobat

Trimestrul III
2016

6.1.1.3. Identificarea sediului
administrativ și amplasarea unității
de dirijare a serviciilor de sănătate
acordate persoanelor deţinute

Sediu identificat și alocat

Trimestrul II
2016

36,4

Trimestrele IIIIV 2016

-

IV 2016

-

6.1.2.1 Elaborarea indicatorilor de
6.1.2 Consolidarea capacităţii
raportare pentru monitorizare și
unității de dirijare a serviciilor control al activității medicale (ex.
de sănătate acordate persoanelor morbiditate, mortalitate etc.)
deţinute.
6.1.2.2. Elaborarea și implementarea
registrelor medicale

Indicatori de raportare elaborați

Registre medicale elaborate și
implementate

MJ (DIP)
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
6.1.2.3 Fortificarea capacităţilor
unității de dirijare a serviciilor de
sănătate acordate persoanelor
deţinute în procesul de elaborare a
actelor normative în domeniul
asistenţei medicale acordate
deținuților
6.1.3 Colaborarea
dintre
unitatea de dirijare a serviciilor
de sănătate acordate persoanelor
deţinute cu instituţiile medicosanitare publice, ONG-uri.

Capacități de dirijare fortificate

-

anilor
2016-2020

6.1.3.1. Reglementarea procedurii de Proiect de act normativ elaborat și
acordare a asistenţei medicale
aprobat
deţinuţilor în instituțiile medicosanitare publice din contul acestuia
6.1.3.2 Stabilirea şi menţinerea unui
dialog permanent cu partenerii din
cadrul organizaţiilor
neguvernamentale

Acorduri de colaborare încheiate

6.1.3.3 Implementarea sistemului de
achiziție din comunitate a serviciilor
de asistență medicală a deținuților

Sistem de achiziții implementat

6.1.4.1 Elaborarea raportului cu
6.1.4 Implementarea
privire la ofertele de softuri
sistemului informaţional integrat specializate (spitalul electronic,

Pe parcursul

Costuri,
mii lei

Raport elaborat

MJ (DIP)
MS

MJ (DIP)

Trimestrul IV
2016

-

Pe parcursul
anilor 20162020

-

Trimestrul III
2016

-
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen

Costuri,
mii lei

pentru managementul asistenţei gestionarea automatizată a
medicamentelor)
medicale în penitenciare
6.1.4.2. Achiziționarea softurilor/
licențelor de utilizare a softurilor
specializate

Softuri specializate, licențe
achiziționate

6.1.4.3 Organizarea instruirii în
domeniul aplicării softului
specializat

Cursuri de instruire organizate

Trimestrul II
2017

70,0

MJ (DIP)

Trimestrul II-III
2017

-

MJ (DIP)

Pe parcursul
anilor 20162020

45831,50

Pe parcursul
anilor 20162020

7823,00

Obiectiv specific 6.2: Îmbunătăţirea finanţării serviciilor de sănătate prestate persoanelor deţinute.
6.2.1.1. Identificarea şi majorarea
6.2.1 Finanțarea integrala a
surselor financiare pentru realizarea
cheltuielilor pentru asistenţa programului naţional de combatere a
medicală prestată deţinuţilor.
tuberculozei

1) Raport privind sursele financiare
identificate elaborat

6.2.1.2 Identificarea şi majorarea
surselor financiare pentru realizarea
programului naţional de prevenire şi
control al HIV/SIDA şi al infecţiilor
cu transmitere sexuală

1) Raport privind sursele financiare
identificate elaborat

2) Surse financiare alocate

2) Surse financiare alocate

MF
MS
CNAS
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen

Costuri,
mii lei

6.2.1.3. Identificarea necesităților
financiare privind implementarea
programului naţional cu privire la
combaterea hepatitelor virale,
sănătatea mintală, diabet zaharat,
promovarea modului sănătos de viaţă
etc.)

Studiu/raport privind necesitățile
financiare elaborat

Trimestru I-II
2017

201,20

6.2.1.4 Extinderea numărului de
persoane deţinute, asigurate
obligatoriu cu asistenţă medicală

Număr majorat de persoane
deţinute asigurate

Trimestrul IIIIV 2016

6784,00

6.2.1.5. Identificarea şi planificarea
surselor financiare destinate
profilaxiei şi promovării sănătăţii în
rîndul deţinuţilor

Studiu/raport efectuat

Trimestrul II-III
2016

582,10

Trimestrul I-II
2017

-

6.2.2.1 Elaborarea și implementarea
6.2.2 Reformarea
mecanismelor noi de finanțare pentru
mecanismelor de finanţare a asistența medicală de staționar

Mecanisme noi de finanțare
elaborate și implementate

MJ (DIP)
MF
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
serviciilor medicale spitaliceşti 6.2.2.2. Estimarea și alocarea
din
cadrul
sistemului costurilor pentru asistența medicală
paleativă și terapie intensivă
penitenciar.

Costuri estimate și alocate

Costuri,
mii lei

Trimestrul I-II
2017

1223,00

Pe parcursul
anilor 20162020

-

Protocoale clinice naționale
implementate

Trimestrul
I-II 2017

-

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

Trimestrul III
2017

-

Trimestrul III
2017

-

MS
CNAS

Obiectiv specific 6.3: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor deţinute.
6.3.1.1 Fortificarea nivelului de
6.3.1 Dezvoltarea capacitaților
implementare a standardelor medicale
acordării asistenței medicale de diagnostic şi tratament
persoanelor deținute.
6.3.1.2 Implementarea protocoalelor
clinice naționale
6.3.1.3 Revizuirea Regulamentului
cu privire la acordarea asistenței
medicale deținuților
6.3.2 Acreditarea
medicale

serviciilor

Standarde medicale de diagnostic şi
tratament implementate

6.3.2.1 Elaborarea şi ajustarea actelor Proiecte de acte normative
normative pentru acreditarea
elaborate și aprobate
instituţiilor/serviciilor de sănătate la
standardele de evaluare şi acreditare

MJ (DIP)
MS

MJ (DIP)
MS
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen

Costuri,
mii lei

6.3.2.2.Dotarea
instituţiilor/serviciilor cu utilaj
medical şi mobilier

Instituții/servicii medicale dotate și
renovate

Pe parcursul
anilor 20172018

6290,00

6.3.2.3 Organizarea evaluării şi
acreditării subdiviziunilor medicale
din penitenciare

Subdiviziuni medicale evaluate şi
acreditate

Trimestrul I-IV
2019

-

Pe parcursul
anilor 20162020

-

Activități conforme programului
realizate

Pe parcursul
anilor 20162020

-

Programe implementate

Pe parcursul
anilor 20162020

-

6.3.3.1. Realizarea activităților din
6.3.3 Implementarea
cadrul Programului naţional de
programelor
de
sănătate prevenire şi control al HIV/SIDA şi
persoanelor
deţinute
în al infecţiilor cu transmitere sexuală.
penitenciare.
6.3.3.2. Realizarea activităților din
cadrul Programului naţional
combatere a tuberculozei.
6.3.3.3. Implementarea programelor
de reducere a riscurilor (schimbul de
seringi, farmacoterapia cu metadonă
etc.)

Activități conforme programului
realizate

MJ (DIP)
MS

46

Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
6.3.3.4.Implementarea programelor
naționale cu privire la combaterea
hepatitelor virale, sanătatea mintală,
diabet zaharat etc.

Programe implementate

6.3.4.1. Analizarea posibilităților
6.3.4 Modificarea
angajarii prin contract a personalului
metodologiei de plată și medical
încadrare a personalului medical
angajat pe bază de contract de
prestare servicii.

Studiu/raport efectuat

6.3.5.1 Identificarea lacunelor,
6.3.5 Eficientizarea activității
dificultaților pentru asigurarea
personalului medical
examinarii deținuților prin
programare prealabilă

Studiu/raport efectuat

6.3.5.2. Asigurarea independenţei
activităţii lucrătorilor medicali în
procesul decizional şi neimplicarea
lor în activităţile cotidiene cu
caracter de regim şi supraveghere

MJ (DIP)
MS

MJ (DIP)
MS

Proiect de act normativ elaborat și
aprobat

Costuri,
mii lei

Pe parcursul
anilor 20162020

-

Trimestrul IV
2016 - I 2017

3166,80

Trimestrul II-III
2016

-

Trimestrul III
2017

-
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Obiectiv general VI: Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul
public de sănătate
Indicatori de impact:
1. Rata mortalităţii din cauze medicale = nr. decese deţinuţi din cauze medicale raportat la nr. total de deţinuţi.
2. Rata incidenţei de boli infecto-contagioase = nr. de cazuri boli infecto-contagioase nou diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
3. Rata prevalenţei afecţiunilor medicale cronice = nr. de afecţiuni medicale cronice diagnosticate şi tratate raportat la nr. total deţinuţi.
Măsuri
Activități
Indicatori de rezultat
Responsabil Termen
6.3.5.3. Organizarea instruirii
profesionale continui a personalului
din cadrul serviciilor medicale
subordonate unității de dirijare a
serviciilor de sănătate acordate
persoanelor deţinute în penitenciare

Cursuri de instruire profesională
organizate

6.3.5.4. Crearea unui sistem de Sistem de motivare și stimulare
motivare şi stimulare în vederea elaborat și aprobat prin act
asigurării cu cadre medicale a unității normativ
de dirijare a serviciilor de sănătate
acordate persoanelor deţinute în
penitenciar
6.3.5.5. Identificarea instituţiilor
medico-sanitare publice în cadrul
cărora vor fi înfiinţate saloane
specializate pentru asistenţa
medicală a persoanelor deţinute

Studiu/raport efectuat

MJ (DIP)
MS

Costuri,
mii lei

Pe parcursul
anilor 20162020

169,79

Trimestrul IV
2017

3801,60

2017-2018

-
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