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I.

ACTIVITATEA DIRECŢIEI PROBAŢIUNE

În cursul perioadei raportate Direcţia de Probaţiune a asigurat îndeplinirea atribuțiilor referitoare la
monitorizarea mecanismului de lucru în materia executării sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate, alături
de alte obiective și măsuril asumate în cadrul Planului de acțiune a Direcției: îndrumarea activității practice a
birourilor de probațiune, utilizarea şi dezvoltarea unor noi instrumente de lucru cu persoanele condamnate,
sporirea calității referatelor presentențiale, dezvoltarea instrumentului de evaluare a riscului de recidivă,
dezvoltarea învăţământului dual în activitatea de probațiune, derularea activității de cercetare și dezvoltare.
1. Activitatea de probațiune la nivel local
Activitatea de probaţiune de la nivelul celor 42 birouri de probaţiune a constat în principal, în întocmirea
de referate presentenţiale la solicitarea organelor din sistemul justiţiei penale, punerea în executare a hotărîrilor
judecătoreşti în cazul persoanelor faţă de care s-au dispus pedepse şi sancţiuni neprivative de libertate, precum şi
supravegherea, asistenţa persoanelor liberate de pedeapsa şi răspunderea penală, derularea programelor
probaţionale.
Referitor la activitățile principale ale birourilor de probaţiune, menționăm faptul că în perioada raportată
consilierii de probațiune au întocmit 453 referate de evaluare la solicitarea organelor judiciare și a instanțelor de
judecată. În cursul anului 2018 consilierii de probațiune au gestionat 17296 de persoane sancționate penal și 1862
persoane sancționate contravențional.
2. Îndrumarea activității practice a serviciilor de probaţiune
În anul 2018 a continuat procesul de acordare a practicii birourilor de probațiune prin transmiterea de
circulare, recomandări, buletine informative cu îndrumări de aplicare corectă a legislației sau a instrumentelor
specifice metodologiei de lucru în probațiune.
3. Aplicarea și dezvoltarea unor noi instrumente de lucru cu persoanele condamnate
Au fost continuate acțiunile de aplicare şi monitorizare la nivel național a programelor specializate de
lucru cu persoanele condamnate aflate în supraveghere:
 Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS), implicaţi 68 adulţi (motivaţi- 45, obligaţii - 23);
 Program probaţional de diminuarea agresivităţii, implicaţi 17 minori ( motivaţi-16, obligaţii-1) și 17 tineri
(6 motivați; 11 obligație);
 Program pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţiale şi infracţionale ale copiilor şi adolescenţi
aflaţi la risc, implicaţi 17 minori: 15- motivaţi, 2 – obligație;
 Programul de pregatire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate,
implicaţi 106 adulţi motivaţi;
 Programul „Motivaţia spre schimbare”, implicaţi 136 subiecţi ai probaţiunii, motivaţi -62, obligaţi – 74;
 Programul „Drink & Drive”, implicaţi în program au fost 20 subiecţi ai probaţiunii, motivaţi.
Programele de lucru cu infractorii reprezintă instrumente specializate necesare consilierilor de probaţiune
în activitatea de supraveghere a persoanelor condamnate, ele constituind un suport solid în eforturile de reintegrare
socială a persoanelor care au comis infracțiuni.
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Totodată, în anul 2018, în cadrul Proiectului finansat de UE ” Sprijin acordat sistemelor de exectare,
probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP4) a fost dezvoltat și diseminat un nou program de intervenție
„Cetăţenie activă”. Începînd cu 17 septembrie 2018 a fost dispusă pilotarea programului.
În cadrul relației de cooperare, stabilite între Direcția Națională de Probațiune din Romînia și
Inspectoratul Național de Probațiune, a fost diseminat în rândul consilierilor de probațiune din Republica
Moldova, prin organizarea unor sesiuni de formare profesională, un alt instrument specializat de lucru cu
persoanele condamnate, programul „Unul la unul”.
De asemenea, în baza Acordului de colaborare, semnat între Inspectoratul Național de Probațiune și
Asociația pentru Justiție Penal Participativă, în perioada august-septembrie a. 2018, experții moldoveni de comun
cu experții români, au dezvoltat un nou instrtument de lucru cu minorii ”Program probațional primar obligatoriu”.
4. Sporirea calităţii referatelor presentenţiale
În procesul analizei calitative şi cantitative a referatelor presentințiale de evaluare psihosocială a
personalităţii s-a constatat, că există anumite aspecte, cum ar fi “perspectivele de reintegrare” , “motivatia
săvîrsirii infractiunii„ ce ar trebui îmbunătăţite spre a ne conforma standardelor de calitate, avînd în vedere
importanța referatului presentențial, în cadrul procesului de individualizare a pedepsei. În sensul sporirii calității
referatului presentințial au fost transmise recomandări, buletin informativ cu îndrumări de aplicare corectă a
legislației și a instrumentelor specifice metodologiei de lucru.
În scopul dezvoltării abilităţilor profesionale ale consilierilor de probaţiune la elaborarea referatelor
presentenţiale au fost aplicate dispozițiile protocolului de colaborare, încheiat între Inspectoratul Național de
Probațiune și Asociația pentru Justiție Penal Participativă. Astfel, în perioada 5-7 martie au fost organizate sesiuni
de instruire.
În același context, de dezvoltare a abilităților consilierilor de probaţiune la elaborarea referatelor
presentenţiale, au fost realizate demersuri către Consiliul Europei în cadrul Programului «Promovarea unui sistem
de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova», pentru organizarea sesiunilor de
formare.
5. Dezvoltarea instrumentului de evaluare a riscului de recidivă
În perioada raportată au fost continuate acţiunile privind derularea şi implementarea proiectului „Proces
decizional transparent în evaluarea riscului de recidivă”, îniţiat în parteneriat cu AO Grado în anul 2017, în
vederea asigurării expertizei pentru dezvoltarea unui instrument de evaluare a riscului de recidivă cu asistenţă
tehnică de specialitate. Înstrumentul ia în considerare o serie de factori care statistic au fost identificaţi ca fiind
buni predictori pentru comiterea de fapte penale de către persoana evaluată în viitorul apropiat. Aceşti factori
acoperă diferite sfere ale vieţii, iar o parte din aceşti factori contribuie şi la construirea planului de intervenţie
psihosocială
prin identificarea activităţilor de profilaxie individuală ori a programelor de corecţie
comportamentală sau reintegrare socială. Metoda principală de colectare a datelor este interviul clinic.
În luna februarie birourile de probaţiune au finalizat procesul de pre-testare a instrumentului de evaluare a
riscului de recidivă, iar la 22 februarie 2018 a fost organizat un atelier de lucru, în cadrul căruia au fost prezentate
rezultatele pre-testării instrumentului, fiind abordate anumite aspecte neclare şi înaintate propuneri de modificare a
anumitor capitole din instrument.
În prezent ne confruntăm cu o problemă de ordin tehnic privind definitivarea bazei de date a persoanelor
aflate în sistemul de probaţiune, care odată soluţionată va facilita aplicarea instrumentului de evaluare a riscului de
recidivă cu asistenţa tehnică necesară.
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6. Dezvoltarea învăţământului dual
Evaluarea nevoilor reale ale subiecţilor probaţiunii, raportate la premisele reînserţiei sociale implică
formarea profesională, angajarea în cîmpul muncii. Învăţămîntul dual permite accesul la o gamă extinsă de
oportunităţi de formare profesională de calitate.
În contextul implementării eficiente a învăţămîntului dual în activitatea de probaţiune, la 02.03.2018 a fost
organizat şi desfăşurat un atelier de lucru cu participarea Proiectului EUTAP 4, a reprezentanţilor Agenţiei de
Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ şi consilieri de probaţiune. În cadrul atelierului au fost prezentate
practici existente în birourule de probaţiune Orhei, Cimişlia, Căuşeni, Nisporeni, Vulcăneşti, evaluate rezultatele
înregistrate, constatatîndu-se, că acţiunile de intervenţie s-au soldat cu rezultate pozitive. Sistemul de învăţămînt
dual, prin formarea profesională a tinerilor reprezintă o premisă a reînserţiei sociale a subiecţilor probaţiunii
În continuitatea promovării şi dezvoltării învăţământului dual, cu suportul Proiectului EUTAP 4 în luna
aprilie au fost derulate două întâlniri de lucru cu reprezentanţii Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei
GIZ şi consilieri de probaţiune, ce au vizat mecanismul învăţămîntului dual şi identificarea potenţialului pe care
probaţiunea îl poate folosi în munca de resocializare.
În acest context s-a dispus: reevaluarea subiecților probațiunii; identificarea/selectarea persoanelor potrivit
nevoilor, talentului, dorințelor pentru instruirea duală; comunicarea cu instituțiile de învățămînt, agenții
economici, parteneri duali; acordarea asistenței și consilierii atît la etapa înscrierii cît și pe parcursul studiilor.
Birourile de probațiune ce au înregistrat rezultate în implimentarea învățămîntului dual în activitatea de
probațiune: BP Buiucani, Centru, Rezina, Bălți, Căușeni, Dondușeni, Bender, Rîșcani Nord (9 subiecți ai
probațiunii fiind încadrați în învățămînt dual).
7. Derularea activității de cercetare și dezvoltare
Considerînd necesară monitorizarea şi măsurarea rezultatelor cu privire la reabilitarea şi reintegrarea
persoanelor care s-au aflat în supravegherea sistemului de probaţiune, în cursul anului 2018 s-a iniţiat un demers
către Proiectul Uniunii Europene ,,Sprijin acordat sistemelor de probaţiune, executare şi reabilitare din Republica
Moldova” privind acordarea asistenţei la elaborarea unui studiu Riscul de recidivă și recidiva după probaţiune.
Demersul a fost susţinut şi dezvoltat de către Proiect pe partea recidivei după probațiune. Realizarea studiului,
este o acţiune în timp, fiind fragmentată în mai multe etape. Într-o primă etapă, s-a realizat o bază de date internă
cu toate persoanele scoase din evidența birourilor de probaţiune în anii 2013 și 2014, care au finalizat cu succes
perioada de probă/ispășirea pedepsei, amnistia, reducerea termenului. Din această bază de date, folosindu-se
metode statistice științifice, s-a extras un eșantion reprezentativ care a fost inclus într-o a doua bază de date.
Pentru construirea bazei de date cu persoanele care au recidivat în primii doi ani de la excluderea de la evidență, sa inițiat un demers către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, fiind remis spre completare un fișier
cu un eșantion reprezentativ din 2459 persoane.
În vederea continuității activităților, s-a inițiat un demers în cadru Programului Consiliului Europei
«Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova», de
acordare a asistenţei de expertiză, prin prisma experienţei specialiştilor din străinătate, în elaborarea studiului
Riscul de recidivă şi recidiva după probaţiune.
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8. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport
La începutul anului 2018, în trimestrul I, în evidența probațiunii erau privați de dreptul de a conduce
mijloace de transport 4787 de persoane, dintre care 3409 prinși la volan în stare de ebrietate, în trimenstrul II erau
4755 de persoane dintre care 3483 prinși la volan în stare de ebrietate și în trimestrul III 4905 persoane dintre care
prinși la volan în stare de ebrietate un număr de 4377.

Trim I - 4784 persoane
Trim II - 4755 persoane
Trim III - 4905 persoane

Figura 1. Numărul de persoane private de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru anul 2018.
În vederea aplicării programului pentru prevenire consumului de alcool la volan, la 18 iunie a fost aprobat
de Guvern 2018 proiectul de modificare și completare a actelor normative prin Hotărârea nr. 556, fiind publicat în
Monitorul Oficial nr. 210-223 din 22 iunie 2018.
A fost elaborat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului penal și Codului
contravențional precum și alte acte legislative cu referire la privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport,
fiind remis spre coordonare Ministerului Justiției la 31.01.2018. Proiectul a fost adoptat de parlament și publicat în
Monitorul Oficial la 14 septembrie 2018 și va intra în vigoare la 14 decembrie 2018.
Persoanele private de dreptul special de a conduce vehicule sunt luate la evidenţă conform legislaţiei în
vigoare. Consilierul de probaţiune trimite hotărîrea/decizia judecătorească organului de poliţie rutieră în a cărui
rază teritorială se află domiciliul condamnatul/contravenientul (art. 175 CE). Ridicarea permisului de conducere a
mijloacelor de transport se asigură de către organul de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială se află domiciliul
prevenitului conform art. 175 alin. (4) CE al RM, iar păstrarea acestora are loc la Centrului Unic de Monitorizare
şi Coordonare al Inspectoratului Naţional de Patrulare al IGP.
Totodată, în scopul sprijinirii beneficiarilor în separarea conducerii autovehiculului de consumul de
alcool, se implementează programul probaţional “Drink and Drive Moldova – program de reabilitare a persoanelor
condamnate pentru infracţiuni săvîrşite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice” de
către birourile de probațiune, contribuind astfel la scăderea recidivei, reducerea numărului de victime şi a
prejudiciilor cauzate de accidentele rutiere şi la creşterea gradului de siguranţă rutieră.
Pe parcursul celor 9 luni de activitate, INP a inițiat consultări pentru promovarea măsurilor potrivite de
contracarare a șofatului în stare de ebrietate organizînd Ședința Grupului de lucru privind înăsprirea
pedepselor/sancțiunilor pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate.
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De asemenea, INP în parteneriat cu IRP au organizat în cadrul proiectului “Drink and Drive Moldova” –
program de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvîrşite pe fondul conducerii autovehiculelor
sub influenţa băuturilor alcoolice”, seminare de instruire la nivel naţional a consilierilor de probațiune privind
derularea Programului probațional ,,Drink&Drive”, și un atelier de lucru cu scopul supervizării programului
probaţional „Drink and Drive » cu sprijinul proiectului UE, Sprijin acordat sistemului de executare, probațiune și
reabilitare în Republica Moldova – EUTAP 4.
În parteneriat cu România s-a derulat în septembrie curent atelierul de lucru cu reprezentanți ai Direcției
Naționale de Probațiune din România, care vizează Programul probațional ”Drink&Drive”.
De asemenea în scopul promovării activității probațiunii privind segmentul condusului la volan în stare de
ebrietate au fost mediatizate: ședinţa publică desfăşurată de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi
Ministerul Justiţiei, cu privire la “înăsprirea pedepselor pentru condusul sub influenţa alcoolului”, transmisiune
LIVE privesc.eu., la 24 ianuarie 2018, ora 10:45; https://piataauto.md/Stiri/2018/01/LIVE-VIDEO-INPMinisterul-Justitiei-discuta-inasprirea-pedepselor-pentru-condusul--influenta-alcoolului/ ; reportaj la Publica TV
cu referire la „înăsprirea pedepselor pentru condusul sub influenţa alcoolului”, la 24 ianuarie 2018;
https://www.publika.md/masuri-extreme-soferii-prinsi-beti-la-volan-vor-fi-obligati-sa-munceasca-lamorga_2993431.html ; Flash mobul ”Alcoolul la volan ucide”, desfăşurat de Biroul de probaţiune Nisporeni în
colaborare cu televiziunea locală CANAL 2 NISPORENI, în or. Nisporeni la data de 08.05.2018;
https://www.facebook.com/Inspectoratul-Na%C8%9Bional-de-Proba%C8%9Biune-Ministerul-Justi%C8%9Bieial-RM-551608428308596/?ref=bookmarks ; impact – “Şoferi pe şapte cărări” - 14 mai 2018 reportaj la TV Canal
3,
cu
Vitalie
Reniţă,
şef
direcţia
juridică,
INP;
https://www.canal3.md/ro/emisiune/impact_2441_video_67789.html ; “Pedepse aspre şoferilor care se urcă la
volan
în
stare
de
ebrietate”,
reportaj
al
telecomaniei
MIR24
TV
Moldova;
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1164 .
De asemenea în scopul implementării proiectului “Drink and Drive Moldova” birourile de probațiune
teritoriale (Anenii Noi, Bălți, Bender, Briceni, Buiucani, Cahul, Cantermir, Călăraşi, Căuşeni, Centru, Cimișlia,
Edineț, Glodeni, IRC Nord, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Soroca, Șoldănești, Taraclia, Vulcănești) au
organizat Campania „Dă şansa fiecărei zile, să fie cea mai frumoasă din viaţa ta!” și Campania cu genericul „Nu te
lăsa condus de alcool! Cineva drag te aşteaptă acasă” precum și alte activități de combatere privind consumul de
alcool la volan.

II.

ACTIVITATEA DIRECŢIEI ACTIVITATE ANALITICĂ

1. Dinamica beneficiarilor aflaţi în evidenţa Birourilor de probaţiune
La începutul anului 2018, în luna ianuarie se aflau în evidenţă 11007 persoane, în luna februarie 10950
persoane, în luna martie 11091 persoane. în luna aprilie 11572 persoane, în luna mai 11595 persoane, în luna iunie
11628 persoane, în luna iulie 11821 persoane, în luna august 11882 persoane și în luna septembrie 11970
persoane. Astfel în perioada raportată, fluxul numărului de persoane trecute prin Inspectoratului Naţional de
Probaţiune este de 19183 persoane.
2. Analiza activităţii birourilor de probaţiune pentru perioada a 9 luni, anul 2018
Activităţi de resocializare desfăşurate pe parcursul anului
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Activităţi de resocializare

Nr.
subiecţilor Nr. pers. care au
probaţiunii care au beneficiat
de
beneficiat de servicii servicii la etapa
presentinţială

Instituţia implicată /Serviciile prestate
1
2
3
4

min
Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de
17
Muncă
Direcţia Asistenţă Socială şi
36
Protecţia Familiei
Direcţia
Protecţia
Drepturilor
32
Copiilor
17
Administraţia Publică Locală

Nr. pers. care nu se
află
în
evidenţa
probaţiunii
şi
care au beneficiat de
servicii
min
adul Total
7
178
185

adul
556

Total
573

min
29

adul
8

Total
37

128

164

94

0

94

1

6

7

25

57

36

0

36

3

5

8

129

146

29

1

30

1

0

1

5

Oficiul Stării Civile / Secţia de
Documentare a populaţie

6

117

123

3

0

3

0

16

16

6

Inspectoratul de Poliţie

19

581

600

9

11

20

0

1

1

7

Centre de Plasament, Centre de zi,
Asociaţii Obşteşti, alte instituţii.

28

322

350

2

0

2

108

103

211

155

1858

2013

202

20

222

120

309

429

TOTAL

Numărul condamnaţilor cu obligaţii stabilite
Obligaţii stabilite

Să nu-şi schimbe domiciliul fără acordul organului competent

Stau la evidenţă la sfîrşitul
perioadei raportate
min
adul
Total
54
2813
2867

Să nu frecventeze anumite locuri

6

198

204

c) Să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de
boală venerică
c1) Să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea
reducerii comportamentului violent

0

27

27

0

56

56

Să acorde o susţinere materială familiei victimei

0

21

21

Să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă

0

69

69

Să participe la programe probaţionale

5

156

161

Să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii

0

77

77

Să fie supus monitorizării electronice

0

39

39

65

3456

3521

TOTAL
8

Interdicţia stabilită prin hotărârea instanţei de judecată

Interdicţia stabilită prin hotărârea instanţei de judecată

Stau la evidenţă la
sfîrşitul perioadei
raportate
4905

1.

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport

2.

Privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

175

3.

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii în organele de ocrotire a dreptului,
în organele MAI
Privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere şi răspundere

76

Privarea de dreptul de a practica medicina sau de a exercita funcţii de răspundere în
domeniul farmaceuticii
Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
în domeniul ce ţine de producerea, prelucrarea şi punerea în circulaţie a substanţelor
narcotice
Privarea de dreptul de a ocupa funcţii în domeniul educaţiei

91

4.
5.
6.

7.
8.
9.

3.

85

373

12

Privarea de dreptul de a administra bunuri materiale, a exercita activităţi în
domeniul financiar-bancar
Alte interdicţii

172

TOTAL

6072

183

Mediatizarea activităţii sistemului de probaţiune

Pe parcursul celor 9 luni, INP a participat la 18 activităţi în care au fost implicaţi actori din mass-media:
TV, radio, ziare. Activităţile au fost mediatizate de presă prin emisiuni radio şi TV, articole în ziare, video în
reţele de socializare.
Conform acţiunilor desfăşurate de către INP au fost efectuate următoarele publicaţii:
- pe pagina web oficială a INP: http://probatiune.gov.md/ au fost întocmite şi plasate – 58 comunicate,
- pe pagina oficială facebook https://www.facebook.com/INP au fost plasate – 307 comunicate.
Pe parcursul perioadei ianuarie – septembrie 2018, reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi
ai Birourilor de probaţiune au participat la emisiuni radio şi TV naţionale şi locale (Radio Vocea Basarabiei, TV
Moldova 1, PRIME, Publica TV, Privesc. eu., Radio Europa Liberă, Accent TV, telecompania MIR24 TV
Moldova, TV8) prin intermediul cărora a fost informat publicul despre importanţa sistemului de probaţiune în
societate.
Temele abordate în articole de presă/reportaje video/emisiuni radio şi TV sunt următoarele:
1. Şedinţă publică desfăşurată de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi Ministerul Justiţiei, cu privire la
“înăsprirea pedepselor pentru condusul sub influenţa alcoolului” , transmisiune LIVE Privesc. eu., la 24
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

ianuarie 2018, ora 10:45; https://piataauto.md/Stiri/2018/01/LIVE-VIDEO-INP-Ministerul-Justitiei-discutainasprirea-pedepselor-pentru-condusul--influenta-alcoolului/
Reportaj la Publica TV cu referire la „înăsprirea pedepselor pentru condusul sub influenţa alcoolului”, la 24
ianuarie
2018;
https://www.publika.md/masuri-extreme-soferii-prinsi-beti-la-volan-vor-fi-obligati-samunceasca-la-morga_2993431.html
Radio Vocea Basarabiei „Puncte de reflecţie” la 26.01.2018, invitat - Şeful Direcţiei Juridice din cadrul
Inspectoratului
Naţional
de
Probaţiune,
Vitalie
Reniţă;
http://voceabasarabiei.md/ro/stiri/puncte_de_reflectie/3079/Puncte-de-reflec%C8%9Bie-(26012018)-Invitat%C8%98eful-Direc%C8%9Biei-Juridice-din-cadrul-Inspectoratului-Na%C8%9Bional-deProba%C8%9Biune-Vitalie-Reni%C8%9B%C4%83.htm
Reportaj cu privire la “Reintegrarea cu succes în societate a unei condamnate liberată condiţionat de pedeapsă
înainte de termen”, subiect al BP Hînceşti, realizat de Televiziunea Moldova 1, la 20.03.2018;
http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-20-martie-2018/
Reportaj la canalul de televiziune PRIME, la 21 martie 2018, cu privire la „Subiecţi ai probaţiunii,
condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii implicaţi în activităţi de deszăpezire pe străzile
capitalei”;
https://prime.md/ro/aproape-20-de-barbati-care-au-fost-condamnati-la-munca-neremunerata-infolosul-comunitatii-au-deszapezit-strazile-capitalei_69972.html
“Monitorizarea electronică în sistemul de probaţiune”, Reportaj la TV Moldova 1, cu Valeriu Melinte, şef al
serviciului de monitorizare electronică, la 10.04.2018; http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1134
“Executarea pedepsei penale cu muncă neremunerată în folosul comunităţii”, Reportaj la TV Moldova l, la
12.04.2018 http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1135
“Programe de reintegrare în societate a subiecţilor minori, implementate de către serviciul de probaţiune”,
Reportaj la TV Moldova l, la data de 03.05.2018 ; http://trm.md/ro/social/programe-de-integrare-in-societatea-detinutilor-minori-implementate-de-inspectorii-de-probatiune/
„Ziua
faptelor
bune”
în
Republica
Moldova,
la
Radio
Europa
Liberă,
https://www.europalibera.org/a/29200603.html
“Povestea unui fost consumator de droguri, care a început o viaţă nouă cu ajutorul specialiştilor de la Biroul
de Probaţiune”, Reportaj la TV Moldova l, la data 07.05.2018 http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-stopcadru-din-6-mai-2018/
Flash mobul ”Alcoolul la volan ucide”, desfăşurat de Biroul de probaţiune Nisporeni în colaborare cu
televiziunea locală CANAL 2 NISPORENI, în or. Nisporeni la data de 08.05.2018;
https://www.facebook.com/Inspectoratul-Na%C8%9Bional-de-Proba%C8%9Biune-MinisterulJusti%C8%9Biei-al-RM-551608428308596/?ref=bookmarks
Impact – “Şoferi pe şapte cărări” - 14 mai 2018 reportaj la TV Canal 3, cu Vitalie Reniţă, şef direcţia juridică,
INP; https://www.canal3.md/ro/emisiune/impact_2441_video_67789.html
“Şansă la o a doua viaţă”, reportaj la Accent TV la 21.05.2018; http://a-tv.md/md/index.php?newsid=45928
“Pedepse aspre şoferilor care se urcă la volan în stare de ebrietate”, reportaj al telecomaniei MIR24 TV
Moldova; http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1164.
Reportaj la canalul de televiziune PRIME, la 10 iulie 2018, ora: 10:08, cu privire la Monitorizarea
electronică ca alternativă a închisorii; https://www.prime.md/ro/emisiune/principy_2542_video_74985.html.
Reportaj la Publica TV cu referire la „Persoanele condamnate la închisoare cu suspendare supravegheate prin
intermediul brățărilor electronice”, la 17 iunie 2018, ora 14:40. https://www.publika.md/36-de-persoanecondamnate-la-inchisoare-cu-suspendare-nu-vor-sta-dupa-gratii-vor-fi-supravegheate-prin-intermediul-uneibratari_3009717.html.
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17. Reportaj la Publika TV cu tematica “Mai puțini deținuți în penitenciare”, la 23 septembrie ora 11:17. În:
http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1189.
18. Reportajul la Accent TV cu tematica “Munca neremuneraă - lecție de viață pentru condamnați”, la 29
septembrie 2018. În: http://probatiune.gov.md/?go=news&n=1192.
4. Coordonarea documentelor de politici
Au fost elaborate şi prezentate pentru aprobare:
- Planul de acţiuni al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2018;
- Planul de acţiuni al Direcţiei activitate analitică pentru anul 2018;
- Planurile de acţiuni a subdiviziunilor structurale a INP pentru anul 2018;
- Planurile de acţiuni al Birourilor de probaţiune pentru anul 2018;
- Planurile de acţiuni a Inspectoratelor regionale de probaţiune pentru anul 2018;
- Planul de activitate al Consiliului coordonator al INP pentru trimestrul I al a. 2018;
- Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de comunicare a sistemului de probaţiune pentru anul 2018;
- Planul de priorități pentru anul 2018 al INP;
Au fost remise propuneri pentru elaborarea:
- Planului de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2018;
- Planului Strategiei Sectorială de cheltuieli pentru anul 2019-2021 (CBTM);
- Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2018-2021;
- Strategiei naţionale antidrog pentru anii 2019-2027 şi Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 20192020;
- Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2030” ;
- Planul de priorități pentru anul 2018 al INP.
Au fost prezentate rapoartele privind realizarea acţiunilor din documentele de politici:
- Planul de acţiuni al Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru anii 2016-2020;
- Planului de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2018;
- Planul Strategiei Sectorială de cheltuieli pentru anul 2018;
- Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anul 2018;
- Planul de acţiuni al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2018;
- Planul de acţiuni al Direcţiei activitate analitică pentru anul 2018;
- Planul compilat al Guvernului pentru anii 2016-2018
5. Participări în grupuri (şedinţe) de lucru
În perioada a 9 luni de activitate reprezentanţii Direcţiei activitate analitică au participat la următoarele
şedinţe (grupuri) de lucru:
- Şedinţele grupului de lucru privind modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul probaţiunii, organizat cu
suportul proiectului EUTAP-4;
- Şedinţele grupului de lucru privind elaborarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2018-2021;
- Şedinţele grupului de lucru privind elaborarea Strategiei Sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019-2021 (CBTM);
- Şedinţele grupului de lucru privind elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2030”;
- Şedinţele grupului de lucru privind elaborarea Strategiei naţionale antidrog pentru anii 2019-2027 şi Planului
naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2019-2020;
- Şedinţele grupului de lucru privind modificarea legislaţiei pentru consumatorii de alcool la volan;
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- Şedinţa organizată de către Departamentul instituţiilor penitenciare pe tematica Subculturii criminale;
- Şedinţa organizată cu suportul proiectului Eutap-4 împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii;
- Şedinţa de lucru organizată cu reprezentanţii Consiliului europei în RM la tematica susţinerii dezvoltării
sistemului de probaţiune;
- Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei de disciplină a INP cu reprezentanţii Biroului de probaţiune
Briceni;
- Şedinţa Grupului de lucru privind elaborarea caietului de sarcini privind monitorizarea electronică;
- Ședința privind ”Lansarea Raportului de monitorizare a proceselor de judecată pe cauze de violență în familie,
violență sexuală și trafic de ființe umane” organizat de Centrul de Drept al Femeilor;
- Atelierul de lucru privind proiectul ”Apropierea Moldovei de ratificarea Convenției de la Istanbul” ce prevede
fortificarea răspunsului sectorial şi intersectorial la cazurile de violenţă în familie prin consolidarea capacităţilor
instituţiilor cu competenţe în domeniu, în special ale sectorului justiţiei, organizat de Centrul de Drept al
Femeilor;
- Ședința Consiliului Coordonator al INP desfășurată la 25 septembrie 2018.
6. În domeniul relaţii externe au fost demarate mai multe activităţi, după cum urmează:
1.

2.

Asigurarea colaborării cu proiectul EUTAP-4 în vederea dezvoltării sistemului de probaţiune cu cele mai
importante realizări precum:
- Studiu cu privire la evaluarea climatului organizaţional în cadrul Inspectoratului Naţional de
Probaţiune (structura centrală şi birourile teritoriale);
- Monitorizarea electronică pentru sistemul de probaţiune;
- Prezentarea ghidului de bune practici privind activitatea de supraveghere în comunitate şi ghidul de
lucru cu persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate;
- Ateliere de lucru privind promovarea învăţământului profesional în sistem dual pentru subiecţii
probaţiunii (26-27 aprilie 2018);
- Mapa de prezentare a informaţiei privind serviciul de probaţiune din Republica Moldova;
- Manual: Manualul formatorului etc.
Asigurarea colaborării cu proiectul Consiliului Europei: Programul Consiliului Europei „Promovarea unui
sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, implementat de
Consiliul Europei (CE) cu suportul financiar al Guvernului Norvegiei (Componenta 2 a Programului ca
urmare a misiunii de evaluare a necesităților din domeniul probațiunii) în vederea derulării următoarele
acțiuni pentru sistemul de probațiune:
- Ședință desfășurată la 21 martie 2018, cu privire la implementarea Programului Consiliului Europei
„Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova” pentru convenirea unei misiuni de evaluare a necesităților din sistemul probațiunii;
- Prima ședință de deschidere a Programului Consiliului Europei desfășurată la 26 Aprilie 2018,
„Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova” (Bristol Central Park Hotel, 32. A. Puskin Street) cu beneficiarii proiectului.
- Întâlnire desfășurată la 22 mai 2018 cu reprezentanţii Consiliului Europei (dl Idlir Peci, dl Eric
Svanidze, dna Iuliana Elena Carbunaru, dl Martin Seddon, dl Vladimir Grosu, dl Victor Zaharia; și
reprezentanți din domeniul probaţiunii - dna Iuliana Elena Carbunaru, dl Martin Seddon, cu direcţiile
din cadrul INP privind Misiunea de evaluare a necesităților din sistemul probațiunii;
- Elaborarea și prezentarea Raportulului misiunii de evaluare a necesităților din sistemul probațiunii
prezentat în cadrul unei mese rotunde, la 06 iulie 2018, cu participarea autorităților vizate.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

- Desfășurarea ședeinței de lucru la data de 17 iulie 2018, dintre reprezentanții Inspectoratului Național
de Probațiune și experții echipei de evaluare a politicilor de administrare a sistemului penitenciar
(anume echipa de experți ai Consiliului Europei - Attila Juhasz (Ungaria), George Tugushi (Georgia) și
Victor Zaharia (Moldova) în vederea discutării subiectelor cum ar fi nivelurile instituțional și practic de
punere în aplicare a tratamentelor și măsurilor orientate spre resocializarea deținuților; capacitatea
angajaților din penitenciare responsabili de regimurile de detenție și managementul penitenciarelor,
etc. cu implicarea sistemului de probaţiune;
- Prezentarea acțiunilor privind misiunea de evaluare a necesităților din domeniul probațiunii către CoE,
din partea Inspectoratului Național de Probațiune;
- Masă rotundă desfășurată în zilele de 4-5 septembrie 2018 pentru Prezentarea constatărilor,
concluziilor și recomandărilor urmare a misiunilor de evaluare a necesitaților cu privire la
administrarea penitenciarelor și la acordarea serviciilor de asistență medicală deținuților;
- Elaborarea Raportului de analiză și recomandări pentru îmbunătățirea termenilor de referință pentru
închirierea / procurarea echipamentului de monitorizare electronică de către expertul contractat de
CoE.
Întocmirea notei privind activităţile propuse spre realizare proiectului Consiliului Europei pentru promovarea
unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova;
Întocmirea răspunsului către MJ privind: implementarea prevederilor tratatelor internationale în 2017; privind
Forumul Moldo-Polon pentru integrare europeană; privind măsurile – acţiunile întreprinse în cursul anului
2017 în scopul asigurării drepturilor copiilor (în engleză) măsurile întreprinse la nivel intern în raport cu
unele recomandări evidenţiate de către CCPR (în engleză);
Studierea și completarea chestionarelor internaționale privind EU Framework Decisions, Space II 2018
Aplicarea unei propuneri de proiect la Advanced International Tranining Programme on Gender Based
Violence (Suedia);
Completarea şi expedierea formularului EPIS către Europris;
Monitorizarea activităţii de practică a stagiarelor Maria Ţepordei şi Margareta Beltei în domeniul relaţiilor
internaţionale;
Asigurarea organizării deplasării reprezentanţilor instituţiei la evenimentele internaţionale precum:
- Conferința de bilanț din proiectul Calea de întoarcere: ”Promovarea Accesului la Drepturi de bază
ale Omului pentru femei și bărbați vulnerabili” 9-11 aprilie 2018 , Tașkent (Uzbekistan) ;
- A 11-a Conferinţă CEP privind ME (Croaţia), delegaţi doi reprezentanţi a INP în perioada 16-18
aprilie 2018;
- Congresul Mondial de justiție pentru copii, Franța, Paris, în perioada 28-30 mai 2018 delegată o
persoană din cadrul INP;
- Vizita de studiu în Olanda a 5 colaboratori de serviciu în perioada 11-15 iunie 2018 ;
- A 23 Conferință a Consiliului Europei a Directorilor Serviciilor Penitenciare și Probațiune, 18-20
iunie, 2018 Johvi (Estonia)
- A 15 aniversare a Serviciului de Probațiune din Letonia desfășurată la 12 octombrie 2018;
- ”Întrunirea multilaterală privind punerea în aplicare a sancțiunilor și măsurilor comunitare”
organizată de către Consiliul Europei, în perioada 15 - 16 noiembrie 2018, la Strasbourg, Franța;
- A 18-a conferință în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, organizată de Alliance
for Hope International, Texas, Statele Unite, la 23-29 aprilie 2018 ;
- Congresul Mondial de justiție pentru copii, Casa UNESCO, Paris, desfășurat la 28-30 mai 2018 ;
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10. Cooperarea și organizarea a 8 ședințe/întrevederi cu companiile internaţionale privind ME (Geosatis
Technology, Gosafe Company, Taiwantrade, Megastek Technologies Limited, Compania Buddi, SuperCom,
EMiS, compania Attenti, Shenzhen Carscop, Upstreem);
11. Identificarea a 2 organizaţii internaţionale potenţiali parteneri precum: Centrul de implementare a programelor
de reabilitare şi educaţie din Armenia; DVV Internaţional (în cadrul căruia Inspectoratul Naţional de
Probaţiune a devenit membru la 26 iunie 2018);
12. În scopul asigurării semnării acordurilor bilaterale pe segmentul probațiunii s-au transmis 5 scrisori de intenție,
care prevăd:
- Semnarea a 3 acorduri bilaterale cu serviciile de probaţiune externe (Croaţia, Turcia și Ucraina).
- În luna iulie 2018, în urma transmiterii scrisorii de intenție de colaborare cu Armenia a fost semnat
un acord de colaborare trilateral cu Centrul de implementare a programelor de reabilitare și educație
și Serviciul de probațiune din Armenia în vederea dezvoltării educației în domeniul probațiunii.
- În urma recepţionării mesajului scris de aderare la DVV Internaţional, pentru care Inspectoratul
Naţional de Probaţiune expediase scrisoarea de intenţie de aderare, acesta a devenit membru al DVV
Internaţional la 26 iunie 2018.
În vederea fortificării relațiilor cu omologii romani în domeniul probațiunii, la 08 iunie 2018, a fost
semnat Planul de acțiuni privind implementarea Acordului de parteneriat încheiat cu Direcția Națională de
Probațiune din Romania în vederea cooperării și dezvoltării domeniului probațiunii. Astfel, în baza Acordului de
parteneriat, în perioada 24 – 28 septembrie a avut loc două ateliere de lucru cu experți din cadrul Direcției
Naționale de Probațiune din Romania și consilierii de probațiune privind aplicarea programului probațional
”Drink&Drive” și seminarul de instruire formare de formatori pentru aplicarea programului probațional ”One to
One”.
La 29.09.2018 în comun cu Organizația internațională UNICEF și Asociația „Justiția Penală Participativă”
a fost prezentat un program probațional pentru copiii în conflict cu legea cu titlul „Programul probațional primar
obligatoriu” cu participarea a circa 50 de profesioniști în domeniu (judecători, procurori, avocați, consilieri de
probațiune).
Pe parcursul a 9 luni de activitate, s-a tradus din Franceză şi Engleză în Română şi vice versa diferite,
documente, prezentări şi corespondenţă internaţională într-un volum de mai mult de 300 de pagini.

III.

ACTIVITATEA DIRECŢIEI RESURSE UMANE

Întru realizarea obiectivelor strategice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al
resurselor umane, pe parcursul anului 2018 Direcţia resurse umane a efectuat următoarele activităţi: potrivit
Statului de personal avizat favorabil de Cancelaria de Stat cu nr.3.2 din 27 octombrie 2017, efectivul – limită de
personal al Inspectoratului Naţional de Probaţiune constituie 285 unităţi, dintre care: 39 unităţi în aparatul
central, 246 unităţi în subdiviziunile teritoriale.
La situaţia din 30 septembrie 3018, funcţii publice/posturi ocupate sunt în număr de 227 dintre care:
funcţii publice de conducere – 59; funcţii publice de execuţie – 148; posturi de deservire tehnică şi personal
auxiliar – 20; unităţi vacante – 58. Gradul de ocupare a funcţiilor publice/posturilor, pentru perioada de raport este
de 7,9,6%. Pe parcursul anului 2018 au demisionat 40 persoane (cu 16 angajaţi mai mulţi comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2017), dintre care: 8 din cadrul aparatului central; 32 din cadrul subdiviziunilor teritoriale.
În perioada de referinţă Direcţia resurse umane a elaborat: 249 acte administrative de ordin general; 917
acte administrative de ordin personal; 61 dispoziţii; 10 contracte individuale de muncă.
Ţinînd cont că una din cele mai esenţiale sarcini ale managementului resurselor umane este necesitatea
asigurării sistemului de probaţiune cu personal calificat, precum şi în scopul realizării Planului de acţiuni pentru
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implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016 – 2020, pe
parcursul perioadei de raport au fost organizate şi desfăşurate 10 concursuri în urma cărora au fost numiți în
funcţie – 34 funcţionari publici dintre care 16 cu studii în domeniul psihologiei, asistenţei sociale, şi pedagogiei.
Conform Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, 21
funcţionari publici au fost numiţi pe perioadă de probă – 6 luni, dintre care 9 au fost confirmaţi în funcţiile
deţinute cu conferirea gradului de calificare consilier de clasa a III-a, 2 debutanţi au demisionat, iar 10 persoane îţi
continuă perioadă de probă.
Conform prevederilor Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 pe parcursul perioadei de raport au
fost implicați în activitatea de voluntariat 14 voluntari. Dintre care, 3 voluntari au fost implicaţi în aparatul central:
1 voluntar în Direcţia activitate analitică şi 2 în Direcţia probaţiune şi 11 în următoarele Birouri de probaţiune:
Buiucani (1 persoană), Botanica (1 persoană), Ciocana (1 persoană), Răşcani (1 persoană), Căuşeni (1 persoană),
Cahul (3 persoane), Basarabeasca (3 persoane). Stagiul de practică a fost efectuat de 37 persoane, dintre care 2
studenţi în aparatul central, Direcţia activitate analitică şi 35 în subdiviziunile teritoriale.
În scopul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016 –
2020, obţinerii nivelului ridicat de performanţă, perfecționării în mod continuu a abilităţilor profesionale ale
funcţionarilor publici a fost elaborat Planul de dezvoltare profesională pentru anul 2018, Planul de instruire iniţială
a consilierilor de probaţiune, Planul de formare continuă a consilierilor de probaţiune pentru semestrul I şi
semestrul II anul 2018 şi Planul Biroului de probaţiune pentru anul 2017, care includ module desfășurate în
cadrul: instruirii interne; instruirii inițiale; instruirii continue; instruirii externe.
Pe parcursul perioadei 17 – 27 aprilie 2018 a fost organizat şi desfăşurat cursul de instruire iniţială a
consilierilor de probaţiune cu următoarele subiecte relevante pentru activitate consilierilor de probaţiune:
- Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară;
- Organizarea procesului de evaluare a personalităţii şi planificare. Evaluarea personalităţii, riscului de
recidivă, motivaţiei pentru schimbare;
- Monitorizarea pedepselor comunitare;
- Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune;
- Programe probaţionale şi instrumente specifice de lucru;
- Probaţiunea juvenilă;
- Deontologia profesională a consilierilor de probațiune. Protecția datelor cu caracter personal a
subiecților de probațiune;
- Metode şi tehnici de acomodare organizaţională;
- Tehnica aplicării Interviului Motivaţional;
- Programul de reducere a abuzului de substanţe;
- Programul probaţional de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială;
- Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”.
De asemenea pe parcursul anului curent au fost organizate şi desfăşurate şi seminare de instruire continuă,
după cum urmează:
- în conformitate cu Planul calendaristic modular de formare continuă a personalului instanţelor
judecătoreşti, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenţă judiciară garantată de stat şi
consultanţilor procurorilor, pentru semestrul I şi semestrul II, 2018, în perioadele 22 ianuarie – 2 februarie 2018
şi 17 – 28 septembrie 2018, avut loc instruirea continuă a consilierilor de probaţiune la modulele „Activitatea de
probaţiune” şi „Mnanagementul de caz” – în total a câte 10 seminare cu tematicile:
- „Probaţiune juvenilă şi elaborarea referatului presentenţial”;
- „Implementarea programelor probaţionale pentru adulţi şi minori”;
15

-

„Probaţiune postpenitenciară: adpatraea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie”;
„Probaţiune penitenciară: rolul consilierului de probaţiune în pregătirea pentru eliberare a deţinuţilor
din penitenciar”;
„Probaţiune sentenţială în comunitate: supravegherea asistenţă şi consilierea”;
„Implicarea comunităţii în activitatea de probaţiune”;
„Modalităţi de lucru cu agresorii familiali şi tehnici de prevenire a violenţei faţă de femei şi copii”;
„Reglementarea activităţii funcţionarului public şi evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarului public”;
„Etica şi deontologia profesională a consilierului de probaţiune, prevenirea şi combaterea
comportamentului corupţional”,
„Monitorizarea electronică a persoanelor în conflict cu legea penală”.

În comun cu proiectul Uniunii Europene „Sprijin acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare
în Moldova”, au fost desfăşurate ateliere de lucru pentru funcţionarii publici de conducere cu genericul
„Managementul instituţional sau al performanţei”, în perioada 13 – 15 martie 2018;
- seminare regionale de instruire privind utilizarea Sistemului Informaţional Automatizat e-probaţiiune”
pentru consilierii de probaţiune, în perioada 20 martie –11 mai 2018;
- curs de instruire în colaborare cu Centrul Național Anticorupţie, cu genericul „Integritatea profesională a
agentului public. Denunţarea actelor de corupţie. Protecţia avertizorului de integritate”, la 30 martie şi
10 mai 2018;
- seminare de instruire „Aplicarea instrumentului de evaluare a riscului de recidivă”, organizat de „A.O.
GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului”, la 22 şi 23 mai 2018;
- seminarul de instruire organizat cu suportul proiectul Uniunii Europene „Sprijin acordat sistemelor de
executare, probaţiune şi reabilitare în Moldova”, privind managementul proiectelor, în perioada 28 – 30
mai 2018;
- şedinţe de lucru în scopul dezvoltării Programului educativ „Cetăţenie activă”, în perioada 29 – 30 mai
208;
- seminare de instruire cu suportul proiectul Uniunii Europene „Sprijin acordat sistemelor de executare,
probaţiune şi reabilitare în Moldova”, pentru managerii sistemului de probaţiune cu genericul
„Managementul organizaţional şi motivarea personalului”, în perioadele: 12 – 14 iunie 2018, 26 – 28
iunie 2018 şi 3 – 5 iulie 2018;
- şedinţe de lucru privind ajustarea programului probaţional Drink&Drive, la 14 iunie 2018;
- seminare de instruire a tuturor consilierilor de probaţiune privind programul probaţional Drink&Drive
Moldova – program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvîrşite pe
fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, în perioadele: 20 – 23 iunie 2018, 27
– 28 iunie 2018, 10 – 13 iulie 2018.

IV.

ACTIVITATEA DIRECŢIEI JURIDICE

Direcţia juridică pe parcursul celor 9 luni de activitate a realizat următoarele activităţi de bază:
1.
2.

A elaborat şi a efectuat expertiza juridică a 90 contracte şi acorduri înaintate spre semnare conducerii
Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
A examinat şi a vizat proiecte de ordine şi dispoziţii privind activitatea de probaţiune;
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

A examinat şi a pregătit 10 avize asupra proiectelor de acte legislative şi normative parvenite de la alte
autorităţi publice;
A efectuat 3 anchete de serviciu şi a organizat şedinţele Comisiei de disciplină în privinţa abaterilor
disciplinare comise de către unii angajaţi din cadrul subdiviziunilor teritoriale;
A reprezentat instituţia în instanţele de judecată, inspectoratele de poliţie şi Centrul Naţional Anticorupţie. La
data de 02.05.2018 în cadrul Curții de Apel Chișinău a avut loc ședința de judecată dintre Agenția Achiziții
Publice și SRL Aproservice-x, iar Inspectoratul Național de Probațiune a participat în calitate de intervenient
accesoriu, cauza fiind neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către SRL Aproservice- x care avea încheiat
contract cu Inspectoratul Național de Probațiune.
A asigurat evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi funcţionarea liniei fierbinte anti-corupţie a
Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
A prezentat propuneri Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare şi completare a Codului
contravenţional referitor la sancţiunea sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
A participat în grupul de lucru şi a prezentat propuneri în vederea eficientizării mecanismului de
implementare a pedepsei penale şi sancţiunii contravenţionale sub formă de privarea de dreptul de a conduce
mijloace de transport;
A contribuit în comun cu Direcţia elaborare a actelor normative din cadrul Ministerului Justiţiei la
definitivarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr.
1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor,
în baza avizului Centrului de Implementarea Reformelor;
A contribuit la definitivarea Regulamentului cu privire la pregătirea către liberare a persoanelor ce execută o
pedeapsă penală privativă de libertate, fiind aprobat prin ordinul comun al Inspectoratului Naţional de
Probaţiune şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
A prezentat Ministerului Justiţiei spre coordonare şi aprobare proiectul Regulamentului de planificare a
probaţiunii comunitare, ajustat conform recomandărilor experţilor contractaţi de proiectul EUTAP 4;
A iniţiat procedura de transmitere a 2 dosare personale de probaţiune în Ucraina, conform Convenţiei
Europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, întocmită la
Strasbourg la 30 noiembrie 1964;
A elaborat și a prezentat Ministerului Justiției spre coordonare proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea
organelor de probaţiune, precum și nota informativă la proiect referitor la structura, organigrama și lista
subdiviziunilor teritoriale ale INP.
A elaborat în comun cu Autoritatea Națională de Integritate și Agenția Servicii Publice, proiectul de
Regulament cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate;
A participat în diverse grupuri de lucru/şedinţe desfăşurate în cadrul Ministerului Justiţiei, Inspectoratului
Naţional de Probaţiune şi în alte organizaţii necomerciale;
A examinat 8 petiţii şi a asigurat un control intern eficient în respectarea legislaţiei la primirea, evidenţa,
examinarea şi soluţionarea petiţiilor;
A acordat asistenţă juridică subdiviziunilor interioare şi teritoriale pe chestiunile ce reies din competenţa de
activitate.
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V. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE MONITORIZARE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII
INFORMAŢIONALE
Pe parcursul a 9 luni al anului 2018, activitatea SMETI a fost asigurată de către 2 angajaţi: şeful
serviciului şi inspectorul superior.
În această perioadă au fost supuşi monitorizării electronice – 56 subiecţi ai probaţiunii.
Ianuarie – 33 subiecţi, din ei 4 cu arest la domiciliu,
Februarie – 35 subiecţi, 4 cu arest la domiciliu,
Martie – 32 subiecţi, 5 cu arest la domiciliu,
Aprilie - 35 subiecţi, 5 cu arest la domiciliu,
Mai - 39 subiecţi, 5 cu arest la domiciliu,
Iunie - 41 subiecţi, 4 cu arest la domiciliu,
Iulie – 36 subiecți, 2 cu arest la domiciliu,
August – 33 subiecți, 2 cu arest la domiciliu,
Septembrie – 32 subiecți, 1 cu arest la domiciliu.
Subiecţi parveniţi/excluşi:
Ianuarie – 7 subiecţi, 1 fiind exclus,
Februarie – 5 subiecţi, 2 excluşi,
Martie – 4 subiecţi, 4 excluşi,
Aprilie - 5 subiecţi, 1 excluşi,
Mai - 5 subiecţi, 4 excluşi,
Iunie - 5 subiecţi, 8 excluşi,
Iulie - 3 subiecţi, 3 excluşi,
August - 0 subiecţi, 4 excluşi,
Septembrie - 3 subiecţi, 0 excluşi.

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

7.
8.
9.

De asemenea au fost realizate şi următoarele activităţi de bază:
Elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului monitorizare electronică şi tehnologii
informaţionale;
Elaborarea caietului de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru aplicaţia de monitorizare electronică;
Semnarea acordului dintre Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Naţional de Probaţiune în
vederea prestării serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).
Semnarea contractului pentru angajarea specialiştilor în domeniul TI pentru configurarea serverului
(MCloud).
Efectuarea în conlucrare cu specialiştii IT a instalării şi configurării sistemelor de operare pe serverul
MCloud.
Solicitare la CTS privind crearea subdomeniilor e-probaţiune, e-monitor şi eliberarea certificatului SSL
pentru subdomeniu e-probaţiune. Au fost create paginile https://eprob.probatiune.gov.md şi
https://emonitor.probatiune.gov.md.
Conlucrare cu reprezentanţii CTS în vederea pornirii procedurii de obţinere a două certificate SSL.
Demararea procedurii pentru semnarea contractului în vederea achiziţionării certificatului SSL.
Contract semnat cu CTS privind prestarea serviciilor certificat SSL.
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10. Elaborarea Raportului privind necesitatea creării ,,Centrului de monitorizare electronică a persoanelor” şi
dotării cu echipamente şi tehnică necesară activităţii.
11. Crearea şi configurarea reţelei internet a Birourilor de probaţiune Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana,
Rîşcani mun. Chişinău.
12. Testarea aplicaţiei e-Probaţiune. Întocmirea circularei cu privire la testarea aplicaţiei e-Probaţiune.
13. Configurarea şi setarea poştelor de serviciu (e-mail) în cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune,
migrarea a 7 e-mail-uri de pe ocp.gov.md pe probatiune.gov.md.
14. Elaborarea specificaţiilor tehnice privind platforma de monitorizare electronică.
15. Instruirea consilierilor de probaţiune privind ,,Utilizarea Sistemului Informaţional Automatizat eProbaţiune”.
16. Întocmirea notei informative cu privire la starea actuală a monitorizării electronice şi starea tehnică a
echipamentelor de monitorizare electronică
17. Nota informativă privind avantajele şi dezavantajele achiziţionării sau arendării serviciilor de monitorizare
electronică.
18. Deplasarea la ,,CRIS” Registru şi STI MAI în vederea primiri parolelor la bazele de date.
19. Administrarea sistemelor informaţionale automatizate la care au acces Birourile de probaţiune: SIA RICC,
SIA EC ale MAI, SIA „ACCES Web”, SIA CNAM.
În luna iulie 2018 a fost încheiat un contract de mică valoare cu compania chineză Megastek în vederea
procurării pieselor de schimb pentru brățările electronice. Caietul de sarcini pentru procurarea brățărilor este în
proces de definitivare de către experții contractați de proiectul Consiliului Europei. Achiziționarea echipamentelor
de monitorizare electronică va avea loc în anul 2019, luînd în considerație că la echipamentul existent au fost
procurate piese de schimb.
VI. ACTIVITATEA DIRECŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE
Pe parcursul perioadei de raportare Direcţia economico-financiară a prezentat Ministerului Justiţiei 12
rapoarte financiare despre executarea bugetului trimestrial, în termen, incluzînd:
1. Bilanţul contabil;
2. Raport privind veniturile şi cheltuielile;
3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti;
4. Raport financiar privind executarea bugetului;
5. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale;
6. Raport privind circulatia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat;
7. Rapoartele privind statele, efectivul de personal şi retribuirea muncii;
8. Rapoartele operative privind starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat;
9. Rapoartele operative privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare;
10. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor;
11. Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile
achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi;
12. Darea de seama (IPC 18) privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală şi a contribuţiilor sociale de stat obligatorii calculate;
De asemenea, în perioada a 9 luni de activitate a anului 2018, Direcţia economico-financiară a asigurat:
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13. Frecventarea cursurilor de instruire cu tematica ”Sistemul informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în
Autorităţile Publice bazat pe Platforma 1C” în perioada 28.05.2018-01.06.2018 şi 11.06.2018-15.06.2018,
conform ordinului nr. 129 din 03.05.2018. Act confirmativ - Certificat de participare.
14. Participarea cu succes la programul de instruire privind managementul proiectelor ”Elaborarea propunerilor de
proiecte şi implementarea acestora”, organizat de EUTAP4 în perioada 28-30 mai şi 25 iunie 2018, conform
Ordinului nr. 139 din 14 mai 2018.
15. Participarea la cursul de instruire organizat în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie cu genericul
”Integritatea profesională a agentului public. Denunţarea actelor de corupţie. Protecţia avertizorului de
integritate”, la 30 martie 2018, conform ordinului nr. 76 din 22.03.2018.
16. Participarea la seminarul de instruire cu genericul ”Dezvoltarea abilităţilor manageriale”, organizat cu suportul
Proiectului finanţat de UE ”Sprijin acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare în Moldova”
(EUTAP4), în perioada 12-14 iunie 2018, conform ordinului nr.155 din 31.05.2018.
17. Coordonarea procesului de organizare a activităţii financiare a Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a
subdiviziunilor teritoriale.
18. Generalizarea datelor contabile în cartea mare, întocmirea şi prezentarea organului ierarhic superior a
rapoartelor financiare, informaţiilor complete şi autentice despre procesele economice şi rezultatele activităţii
economice.
19. Executarea controlului asupra utilizării corecte şi economice a mijloacelor băneşti, în conformitate cu
repartizările bugetare şi folosirea lor conform destinaţiei.
20. Asigurarea elaborării proiectului bugetului şi planificarea alocaţiilor pentru întreţinerea Inspectoratului
Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale.
21. Organizarea şi supravegherea procesului de control intern economico-financiar, inclusiv şi cu privire la
efectuarea inventarierii.
22. Participarea la procesul de planificare strategică, monitorizare şi implementare a documentelor de politici şi
coordonarea şi controlul ţinerii evidenţei contabile a documentelor primare în notele de contabilitate.
23. Efectuarea evidenţei şi circulaţiei tuturor bunurilor existente, aflate la balanţa Inspectoratului Naţional de
Probaţiune şi subdiviziunilor teritoriale, asigurarea calculării uzurii mijloacelor fixe.
24. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind mişcarea bunurilor materiale.
25. Participarea la inventarierea patrimoniului, activelor şi pasivelor Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi
subdiviziunilor teritoriale, asigurarea pregătirii listelor de inventariere.
26. Efectuarea evidenţei contabile a documentelor de strictă evidenţă şi documentelor băneşti.
27. Înregistrarea şi evidenţa documentelor primare ce ţin de calcularea salariului precum şi calcularea salariilor,
indemnizaţiilor, concediilor de odihnă şi medicale ale personalului.
28. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă ce ţin de calculul şi plata salariului.
29. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind salariul.
30. Evidenţa decontărilor privind resursele colectate şi întocmirea rapoartelor lunare.
31. Ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor de decontare cu diferiţi debitori şi creditori privind achiziţionarea
mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor.
32. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea transferurilor prin Trezoreria teritorială.
33. Efectuarea evidenţei operaţiunilor de circulaţie a mijloacelor băneşti în conturile curente bugetare.
34. Înregistrarea documentelor primare, conform tipului de operaţiuni, în mod cronologic şi sistematic în evidenţa
contabilă.
35. Calcularea deplasărilor în interes de serviciu şi evidenţa decontărilor cu titularii de avans.
36. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind decontările cu furnizorii de bunuri şi servicii.
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37. Efectuarea evidenţei contabile (extrasurilor bancare) privind achitările cu furnizorii; evidenţei privind
decontările cu titularii de avans/deplasări în interes de serviciu; evidenţei privind achitările de către creditorii
Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
VII. ACTIVITATEA INSPECTORATELOR REGIONALE NORD, CENTRU şi SUD
În perioada celor 9 luni de activitate a anului 2018, Inspectoratele regionale din zona nord, centru şi sud
au efectuat următoarele activităţi după cum urmează:
1. Activităţi cu caracter organizatoric a activităţii Inspectoratului şi birourilor de probaţiune;
2. Inspectarea planificată/inopinată a activităţii birourilor de probaţiune cu acordarea ajutorului metodico–
practice;
3. Participarea la instruiri, mese rotunde şi ateliere de lucru.
Astfel, pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter organizatoric a activităţii Inspectoratului şi birourilor
de probaţiune s-au realizat următoarele activităţi:
1. Participarea în grupul de lucru, creat pentru completarea/modificarea Planului de Acţiuni pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune 2016 – 2020.
2. Participarea în grupul de lucru creat pentru elaborarea conceptului privind prevenirea fenomenului
conducerii mijloacelor de transport sub influenţa alcoolului.
3. Coordonarea vizitei expertului EUTAP 4, dlui Ion Durnescu, în cadrul Biroului de probaţiune Sîngerei la
28 martie 2018.
4. Participarea în grup la elaborarea Metodologiei de control a activităţii de probaţiune, care a fost aprobată
prin ordinul nr.100 din 16.04.2018.
5. Întocmirea nomenclatorul documentelor interne al InspectoratuluI Regional de Probaţiune Centru pe anul
2018 şi prezentat conducerii INP, aprobat la 03.01.2018.
6. Elaborarea și prezentarea conducerii INP a planulului şedinţelor consiliilor connsultative ale probaţiunii
pe întreaga perioadă de activitate a anului 2018.
7. Şedinţa Consiliului consultativ al probaţiunii Floreşti la 18 aprilie 2018, cu participarea dlui Anatolie
Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiţiei, reprezentaţii direcţiei politici de asigurare a
egalităţii între femei şi bărbaţi a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Centrului de
Reabilitare a Victimelor Torturii “MEMORIA” ; Centrului Comunitar de Sănătate Botanica; Centrului de
Asistenţă şi Consiliere pentru agresorii familiali Drochia, Asociaţia Împotriva Violenţei ”Casa Marioarei”;
şefii birourilor de probaţiune din Circumscripţia regională Nord şi ai inspectoratelor regionale Centru şi
Sud.
8. şedinţa de constituire a Consiliului raional consultativ de probaţiune pe lîngă Biroul de probaţiune
Glodeni în scopul promovării parteneriatului între Biroul de probaţiune, organizaţiile şi instutiţiile, care
activează în domeniul tangenţial probaţiunii.
9. Coordonarea cu dl Profir Valuţa, şeful Biroului de probaţiune Soroca şi consilierii de probaţiune a unui
act de caritate, desfăşurat la 29 aprilie 2018, pentru beneficiarii plasaţi în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoanele Vîrstnice “Acasă”, din s. Bădiceni r. Soroca.
10. Coordonarea cu şeful Biroului de probaţiune Făleşti şi cu sprijinul Cancelariei de Stat în organizarea şi
desfăşurarea şedinţei Consiliului consultativ cu tematica: ”Cooperarea intersectorială în profilaxia
delicvenţei juvenile. Prevenirea şi combaterea acestui flagel” desfășurat la 11 mai 2018.
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11. Organizarea mesei rotunde cu genericul “Reducerea cazurilor de recidivă a persoanelor condamnate cu
privare de dreptul de a conduce mijloace de transport” la 3 mai 2018, Biroul de probaţiune Soroca în
comun cu Inspectoratul Regional de Patrulare Nord al INP.
12. Coordonarea şedinţei Consiliului consultativ al probaţiunii Bălţi, defăşurat la 24.05.2018, cu tematica:
”Identificarea soluţiilor optime pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă subiecţii probaţiunii şi
sutuaţiilor defectuase în domeniul probaţiunii”.
13. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului Consultativ al probaţiunii cu tematica „ Activităţi
desfăşurate în lucrul cu agresorii familiari”, în scopul dezvoltării şi promovării parteneriatului între BP
Briceni, organizaţiile şi instituţiile care activează în domeniul probaţiunii, desfășurat la 29.05.2018.
14. Coordonarea şedinţei Consiliului consultativ al probaţiunii Donduşeni, defăşurat la 08.06.2018, cu
tematica: ”Identificarea soluţiilor optime pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă subiecţii
probaţiunii şi sutuaţiilor defectuase în domeniul probaţiunii. Executarea pedepsei penale/contravenţionale
munca neremunerată în folosul comunităţii”.
Pentru inspectarea activităţii birourilor de probaţiune cu acordarea ajutorului metodico – practic s-au
realizat inspectări privind activitatea birourilor precum și punerea în executare a pedepsei cu munca neremunerată
în folosul comunităţii în următoarele birouri: BP Bender, BP Briceni, BP Leova, BP Centru, BP Teleneşti, BP
Sîngerei, BP Cahul, BP Botanica, BP Buiucani, BP Rîşcani, BP Ciocana, BP Hînceşti, BP Şoldăneşti, BP Rezina,
BP Anenii Noi, BP Dubăsari, BP Criuleni, BP Străşeni BP Călăraşi, BP Ialoveni, BP Ştefan-Vodă, BP Edineț, BP
Soroca, BP Orhei, BP Ocnița, BP Rîșcani Nord și BP Dondușeni, BP Basarabeasca, BP Cimișlia, BP CiadîrLunga, BP Căușeni, BP Taraclia, BP Vulcănești și BP Cantemir.
De asemenea Inspectoratele regionale au asigurat participarea la instruiri, mese rotunde şi ateliere de lucru
privind:
1. ”Managementul instituţional sau performanţei, organizat de Proiectul finanţat de UE”, care a avut loc la
13.03.2018 în baza ordinului nr.42 din 20.02.2018.
2. Seminar de instruire privind utilizarea Sistemului Informaţional e-probaţiune, care a avut loc la 20 martie
2018, în baza ordinului nr. 63 din 14.03.2018.
3. Seminarul de instruire formare-formatori Proiectul finanţat şi organizat de UE, care a avut loc la 1922.02.2018 in baza ordinului nr.27 din 02.02.2018, şi la 29-30.03.2018 în baza ordinului nr.60 din
12.02.2018.
4. Seminarul de instruire cu genericul ”Dezvoltarea abilităţilor manageriale”, organizat cu suportul
Proiectului finanţat de UE ”Sprijin acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare în Moldova”
(EUTAP 4).
5. Masa rotundă cu genericul ”Dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică apersoanelor şi executarea
obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii”, care s-a desgăşurat la 8
iunie 2018 în sala de şedinţe a Ministerului Justiţiei.
6. ,,Violenţa în familie - durerea nu trece dacă taci. Prevenirea şi combaterea acestui flagel,, care a avut loc
la data de 13.03.2018, in baza ordinului nr.112 din 17.04.2018.
7. Curs de instruire organizat în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie, la 19.04.2018.
8. Ședinţa de lucru cu reprezentanţii Centrului Naţional de formare, Consiliere şi Educaţie din Moldova, care
a avut loc la 07.05.2018, conform Ordinului INP, Nr. 135.
9. Atelierul de lucru cu tematica ,,Cooperarea intersectorială în profilaxia delicvenţei juvenile. Prevenirea şi
combaterea acestui flagel”, în cadrul Consiliului raional Făleşti, conform Ordinului Nr. 130, din
04.05.2018.
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10. Seminarul de instruire privind managementul proiectelor, organizat de Proiectul finanţat de UE ,,Sprijin
acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitarea în Moldova” în perioada 28-30 mai 2018, cu
continuarea seminarului la 25 iunie 2018.
11. Ședințele Consiliului Consultativ organizat de BP Briceni și BP Hîncești la data de 11.09.2018 și
13.09.2018 IRP Centru, Nord.
12. Ședințele Colegiului Consuultativ, organizate de Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, la
data de 09.07.2018, 26.07.2018 și 27.09.2018 cu participarea IRP Centru.
13. Masa rotundă cu tematica ,,Organizarea instruirilor pentru condamnații aflați în detenție precum și celor
liberați inainte de termen” desfășurată la 06.09.2018.
14. Masa rotundă la tema ,,Serviciul electronic”, unde s-a propus conlucrarea cu compania de internet
privind colaborarea cu alte instituții de stat și agenți economici care se folosesc de serviciile acestei
companii desfășurată la 06.09.2018.
15. Ședința Consiliul Consultativ cu privire la rezultatele în urma inspectării birourilor Botanica și Nisporeni
desfășurată la 25.09.2018.
16. Ședință cu șefii și consilierii birourilor Cahul, Taraclia, Leova, Vulcănești, Cantemir, Ceadîr-Lunga, cu
privire la baza de date E-probațiune, întroducerea dosarelor, probleme apărute, desfășurată la 28.09.2018.

23

