Plan de acțiuni
pentru perioada anilor 2016 - 2020
Direcție strategica
I. Dezvoltare

instituțională

Acțiuni
a. Evaluarea
comprehensiva –
legislativ si
instituțional.

b.I. Identificarea și
adoptarea unor noi
măsuri și sancțiuni
comunitare.

b.II. Dezvoltarea
cadrului legislativ
de funcționare a
sistemului de
probațiune.

Măsuri

Indicatori de rezultat

Termen de
îndeplinire
2016

Responsabi
li
INP

1. Stabilirea concretă a
obiectivelor studiului.

Termeni de referință
întocmiți

2. Înființarea unui grup de lucru

Grup de lucru format din
reprezentanți ai INP,
judecători, procurori si
practicieni (aprox. 10
membri)
2 experți angajați

2016

INP

2016

INP

Studiu aprobat de grupul
de lucru
Proiect elaborat

2016

INP

2017

INP

Proiect adoptat

2017

INP si MJ

Proiect adoptat

2016

INP și MJ

Proiect adoptat/aprobat

2016

INP și MJ

3. Identificarea și angajarea unor
experți independenți
4. Derularea și finalizarea
studiului
1. Întocmirea unui proiect de lege
privind modificarea și completarea
Codului penal și Codului de
executare a RM – în baza studiului
din Direcția strategică IV.b.3. si I.
a.
2. Promovarea modificărilor
legislative în Parlament.
1. Introducerea în legislație a
modificărilor ce rezultă în baza
studiului de la Direcția strategică
I.a. si IV.b.3.
2. Modificarea Codului de
Executare și a Regulamentului
privind munca în folosul
comunității.

Finanțar
e
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat

Finanțatori
externi
Finanțatori
externi
Bugetul de
stat

Bugetul de
stat.
Bugetul de
stat
Bugetul de
stat

b.III. Organizarea
inspectoratelor
regionale.

3.Elaborarea și aprobarea
Regulamentului privind sistemul
informațional e-probațiune.
4. Aprobarea Nomenclatorului
serviciilor prestate contra plata de
către organele de probațiune.
5. Aprobarea Regulamentului cu
privire la pregătirea pentru
liberare
1.Înființarea Inspectoratelor
regionale centru, nord și sud

2.Numirea personalului în funcție
în inspectoratele regionale centru,
nord şi sud după avizarea statului
de personal al Inspectoratului
Național de Probațiune la
Cancelaria de Stat şi aprobarea
schemei de încadrarea la
Ministerul Finanțelor
b.VI. Organizarea
1. Elaborarea Regulamentului de
centrelor de
organizare și funcționare a
reabilitare socială a Centrelor de reabilitare socială a
persoanelor liberate persoanelor liberate din locurile de
din locurile de
detenție
detenție
2.Crearea centrelor regionale de
reabilitare socială a persoanelor
liberate din locurile de detenție

Regulament aprobat

2016

INP

Bugetul de
stat

Nomenclator aprobat

2017

INP și MJ

Bugetul de
stat

Regulament aprobat

2017

INP, DIP și
MJ

Bugetul de
stat

Inspectorate regionale
create în conformitate cu
cadrul legislativ
Inspectorate regionale
funcționale

2016

INP

Bugetul de
stat

2016

INP şi MJ

Bugetul de
stat

Regulament aprobat

2016

INP

Bugetul de
stat

2016 - 2017

INP

Bugetul de
stat

2016

INP

---

Centre de reabilitare
socială în zona Centru și
Sud create/dotate

3.Numirea persoanelor
Centre de reabilitare
responsabile pentru asigurarea
socială funcționale
funcționării centrelor de reabilitare
socială liberate de pedeapsa
penală

Spații identificate;
Numărul de centre
instructiv-metodice
create/dotate
Centre instructivmetodice funcționale

2016 - 2017

INP

2016

INP

Numărul de seminare de
instruire organizate şi
desfășurate

2017 - 2020

INP

Centru creat

2017 - 2019

INP

2. Achiziționarea echipamentelor
necesare pentru monitorizarea
electronică.

Rapoarte de analiză a
necesităților elaborate.
Echipament achiziționat

2016-2020

INP
IGP
DIP

1. Elaborarea Regulamentului de
organizare și funcționare a
atelierelor comunitare

Regulament aprobat.
Spațiu identificat;
Atelier creat și dotat;

2017 - 2020

INP

1. Evaluarea bazei tehnicomateriale a INP și identificarea
necesităților de spațiu și
echipamente.
2. Identificarea și
achiziționarea/închirierea spațiilor
necesare pentru activități de
asistentă și consiliere

Rapoarte de evaluare
întocmite.
Nr. de spații și
echipamente identificate
Nr. de spații
achiziționate/închiriate.

2016

INP

Bugetul de
stat.

2016-2020

INP

Bugetul de
stat si
finanțatori
externi

b.V. Dezvoltarea
1.Crearea centrelor instructivcentrelor instructiv- metodice Centru, Nord şi Sud
metodice.

b.VI. Extinderea
aplicării
monitorizării
electronice

b.VII. Înființarea
atelierelor
comunitare de
executare a muncii
în folosul
comunității
b.VIII. Dezvoltarea
bazei materiale

2.Numirea persoanelor
responsabile pentru asigurarea
funcționării centrelor instructivmetodice
3.Organizarea seminarelor de
instruire în cadrul centrelor
instructiv-metodice centru, nord şi
sud
1. Crearea Centrului de
Monitorizare Electronică

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
----

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi

b.IX. Dezvoltarea
bazei de date a
INP.

b.X. Completarea
Nomenclatorului
lucrărilor efectuate
şi serviciilor
prestate, contra
plată

3. Consolidarea bazei tehnicomateriale

Număr de
calculatoare/ imprimante/
scanere procurate

2016 - 2018

INP

4. Asigurarea subdiviziunilor INP
cu mijloace de transport

Nr. de mașini procurate

2016-2020

INP

1. Elaborarea conceptului tehnic
privind sistemul informațional
automatizat e-probațiune (SIA) al
INP aprobat prin Hotărîre de
Guvern
2.Elaborarea Regulamentului
privind sistemul informațional
automatizat e-probațiune al INP
aprobat prin Hotărîre de Guvern
3. Asigurarea unei interconexiuni
eficiente dintre sistemul eprobațiune prin accesul la
platformei de interoperabilitate MConect.
4. Instruirea personalului
probațiunii privind modul de
utilizare şi manipulare a bazei de
date menționate.
1. Modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 241 din 6 martie
2006 „Cu privire la aprobarea
Nomenclatorului lucrărilor
efectuate şi serviciilor prestate,
contra plată, de Ministerul Justiţiei
şi instituţiile subordonate ale
acestuia şi tarifelor la acestea,

Concept aprobat

2016

INP

Regulament aprobat

2016

INP

Bugetul de
stat

Conectarea la baza
centralizată
de date M-Conect.

2017-2018

INP
Centrul de
Guvernare
Electronică

Bugetul de
stat

Personal instruit.

2016-2017

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat

Servicii care pot fi
prestate contra plată de
către organele de
probațiune identificate;
Proiect aprobat.

2016

MJ
INP

Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat

c.I. Personal.
Elaborarea
standardului
ocupațional

c.II. Consolidarea
sistemului de
motivare financiară
a personalului

c.III. Recrutarea si
selecția
personalului cu
profil psiho-social

precum şi a regulamentelor
privind modul şi direcţiile de
utilizare a mijloacelor speciale
2.Elaborarea Regulamentului
privind modul de formare şi
utilizare a veniturilor obţinute de
la prestarea serviciilor contra plată
de către Inspectoratul Naţional de
Probaţiune al Ministerului Justiţiei
1.Efectuarea unui studiu/evaluare
de către experți privind standardul
ocupațional al consilierului de
probațiune.
2. Elaborarea standardului
ocupațional în baza studiului
realizat

1.Elaborarea proiectului de lege
privind mărirea gradelor de
salarizare pentru funcționarii
publici din sistemul de probațiune,
inclusiv şi achitarea sporului
ținând cont de faptul desfășurării
activității în condiții de risc pentru
sănătate şi viață
1.Angajarea în funcțiile vacante de
consilier de probațiune persoane
cu studii în domeniul psihologiei,
pedagogiei şi asistenței sociale

Regulament aprobat

2016

INP

Bugetul de
stat

Experți contractați
Studiu efectuat

2016

INP

Finanțatori
externi

Experți contractați;
Standard elaborat;
Numărul de consilieri de
probațiune necesari în
fiecare birou în
dependență de numărul
beneficiarilor
Proiect adoptat

2016 - 2017

INP

Finanțatori
externi

2016 - 2017

INP si MJ

Bugetul de
stat

Consilieri de probațiune
angajați;
Consilieri de probațiune
recrutați şi angajați

2016 -2020

INP

Bugetul de
stat

în funcțiile de
consilieri de
probațiune
c.IV. Definitivarea
fișelor de post
conform statului de
personal al
Inspectoratului
Național de
Probațiune.
c.V. Dezvoltarea
unui mecanism de
formare inițială și
continuă.

2.Implicarea voluntarilor în
activitatea aparatului central şi în
activitatea de probațiune a
Inspectoratului Național de
Probațiune
1.Examinarea şi revizuirea fișelor
de post existente şi elaborarea şi
aprobarea fișelor de post în
conformitate cu statul de personal
al Inspectoratului Național de
Probațiune

Nr. voluntarilor implicați
în activitatea de
probațiune

1. Dezvoltarea împreună cu una
sau doua universități și a INJ a
unui modul de probatiune in
cadrul facultăților de psihologiei şi
asistenta socială.
2. Elaborarea Curriculei de
instruire inițială și continuă

Mecanism de colaborare
cu aceste instituții pentru
practica de specialitate
stabilit

3. Formarea personalului in
domeniul monitorizării
electronice.
4. Formarea personalului in
vederea implementării
programului Drink and Drive.
5. Instruirea funcționarilor publici
de conducere în domeniul
managementului instituțional sau
performanței.
6. Instruirea personalului in

2016 - 2020

INP

Bugetul de
stat

2016

INP

Bugetul de
stat

2016 - 2020

INP

Bugetul de
stat

Curricule elaborate și
editate

2017

INP

Numărul de cursuri
desfășurate;
Numărul de persoane
instruite.
Numărul de cursuri
desfășurate;
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfășurate;
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri

2017

INP

2017

INP

2017

INP

2017

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de

Fișe de post elaborate

vederea utilizării sistemului eprobatiune.
7. Formarea personalului in
domeniul probațiunii juvenile.
8. Formarea consilierilor de
probațiune în elaborarea
referatelor de evaluare

II. Consolidarea
activității de
probațiune

a. Definitivarea
metodologiilor de
lucru

1. Elaborarea unui regulament
privind planificarea individuală a
activității de probațiune.
2. Elaborarea unui Regulament
privind monitorizarea electronică.
3. Elaborarea unei metodologii
privind participarea consilierilor
de probațiune la prevenirea
delincvenței juvenile.
4. Revizuirea metodologiei de
clasificare a persoanelor
condamnate în funcție de riscul de
recidivă.
5. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
activitatea de evaluare și
planificare
6. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
asistență și consiliere.
7. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune

desfășurate;
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfășurate;
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfășurate;
Numărul de persoane
instruite
Regulament aprobat

stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat

2016 -2020

INP

2017

INP

2016

INP

Regulament aprobat

2016

INP

Metodologie aprobată

2017

INP si MJ

Metodologie revizuită

2017

INP

Bugetul de
stat

Experți contractați
Ghid elaborat

2016

INP

Experți contractați
Ghid elaborat

2016

INP

Experți contractați
Ghid elaborat

2016

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și

Bugetul de
stat
Bugetul de
stat

pregătire pentru liberare a
deținuților și asistența
postpenitenciară.
8.Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
probațiune presentențială

finanțatori
externi
Experți contractați
Ghid elaborat

2016

INP

9. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
supravegherea subiecților
probațiunii
10. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
probațiune juvenilă

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

11. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
monitorizarea pedepselor
comunitare.
12. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
monitorizarea electronică

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

13. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
utilizarea bazei de date

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

14. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
activitatea cu programe
probaționale
15. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
activitatea psihologică.

Experți contractați
Ghid elaborat

2017

INP

Experți contractați
Ghid elaborat

2018

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori

externi

b. Dezvoltarea
programelor
probaţionale

III. Promovarea
activităților de
probațiune

a. Implementarea
Strategiei de
comunicare a
sistemului de
probațiune

Experți contractați
Ghid elaborat

2018

INP

Experți contractați
Manual elaborat

2018

INP

Expert contractat
Program elaborat
Consilieri de probațiune
instruiți
2. Elaborarea programului de
Expert contractat
consiliere individuală a subiecților Program elaborat
probațiunii
Consilieri de probațiune
instruiți
3. Adoptarea programului Drink & Program elaborat și
Drive.
implementat

2018 - 2019

INP

2018 - 2019

INP

Finanțatori
externi

2017 - 2020

INP

4. Implementarea la nivel național
a programelor probaționale
existente
1. Instruirea personalului de
probaţiune pe subiecte de
comunicare: relația cu presa,
scrierea comunicatelor etc.
2.Organizarea campaniilor de
conștientizare și sensibilizare a
comunității cu privire la eficiența
și avantajele pedepselor
alternative la detenție

2016 - 2020

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite

2016

INP

Finanțatori
externi

Nr. campaniilor
organizate
Nr.
partenerilor/beneficiarilo
r implicați

2016 - 2020

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi

16. Elaborarea Ghidului
consilierului de probațiune în
activitatea de conlucrare cu
comunitatea
17. Elaborarea Manualului
operațional al consilierului de
probațiune (concentrarea pe baza
legislativă și metodică)
1. Elaborarea programului
probaţional pentru persoane cu
probleme de adicție

Raport anual întocmit

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Finanțatori
externi

3.Participarea la emisiuni,
dezbateri la posturile de
televiziune și radio naționale și
locale
4.Elaborarea permanentă a
materialelor informaţionale
b. Promovarea
activității de
probațiune in
rândul publicului
larg, al organelor
de drept și al
reprezentanților
administrației
publice.
c. Organizarea unei
conferințe
internaționale cu
prilejul împlinirii a
10 ani de la
înființarea
serviciului de
probațiune în RM

IV. Monitorizare
si cercetare

a. Stabilirea
indicatorilor
statistici ce vor fi
colectați in mod
permanent prin
sistemul electronic

1.Informarea grupurilor țintă cu
privire la rolul și importanța
intervenției probațiunii

1.Crearea grupului de lucru pentru
organizarea conferinței
2.Identificarea finanțatorilor
externi.
3.Desfășurarea conferinței
internaționale cu prilejul împlinirii
a 10 ani de la înființarea
serviciului de probațiune în
Republica Moldova.
1. Realizarea unei analize privind
indicatorii necesari a fi incluși în
sistemul de evidență electronică,
ținînd cont de solicitările
Consiliului Europei

Nr. aparițiilor în presa
scrisă, TV şi radio

2016 - 2020

INP

----

Nr. materialelor
informative/ de
vizibilitate elaborate şi
distribuite
Nr.
activităților/evenimentelo
r desfășurate
Nr. materialelor de
informare distribuite

2016 - 2020

INP

2016 - 2020

INP

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi

Grup creat
Agendă întocmită și nr.
de prezentatori
identificați
Finanțatori externi
identificați
Conferință organizată
Nr. participanților locali
și internaționali

2016

INP

Bugetul de
stat

2016

INP

2017

INP

Bugetul de
stat
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi.

Analiză efectuată
Lista de indicatori
întocmită

2017

INP

Finanțatori
externi

de evidență a
persoanelor
supravegheate
b. Realizarea unor
studii pentru
măsurarea
impactului și
eficienței activității
de probațiune.

V. Consolidarea
parteneriatelor
naționale

c. Elaborarea unei
Metodologii de
control a activității
de probațiune
a. Instituirea
Consiliului
consultativ al
probațiunii și
Consiliilor
consultative
raionale

b. Îmbunătățirea
/menținerea
parteneriatelor

1. Realizarea unui studiu de
măsurare a calității si utilității
referatelor de evaluare.
2. Realizarea unui studiu
comparativ privind măsurile și
sancțiunile comunitare în Uniunea
Europeana.
3. Realizarea unui studiu privind
riscul de recidivă și recidiva după
probațiune.
1. Aprobarea metodologiei de
inspectare de probațiune.

Experți angajați
Studiu elaborat și
publicat pe pagina web a
INP
Experți angajați
Studiu elaborat și
publicat pe pagina web a
INP
Experți angajați
Studiu elaborat și
publicat pe pagina web a
INP
Metodologie adoptată.

1. Elaborarea Regulamentului de
Regulament aprobat
activitate a Consiliilor consultative
2. Crearea Consiliilor consultative Consilii create
3. Coordonarea activității
reprezentanților altor autorități
publice centrale şi autorităților
publice locale, organizațiilor
necomerciale a căror activitate are
legătură directă sau tangențială cu
probațiunea.
1. Formarea unui grup de lucru
pentru analiza parteneriatelor
naționale existente.

Rapoarte anuale ale
Consiliilor consultative
elaborate

Grup de lucru creat

2017

INP

2017

INP

2018

INP

2017

INP si MJ

2017

INP

2017

INP

2017 - 2020

INP

2017

INP

Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat si
finanțatori
externi
Bugetul de
stat
Bugetul de
stat
Bugetul de
stat
Bugetul de
stat

Bugetul de
stat

VI. Consolidarea
parteneriatelor
internaționale

existente și
stabilirea noilor
parteneriate

2. Crearea Grupurilor interinstituționale, cu instituțiile de stat
și ONG

Grupuri create

2017 - 2020

INP

a. Revizuirea
parteneriatelor cu
partenerii externi:
CEP, UNICEF,
NORLAM,
USAID etc.
b. Elaborarea de
proiecte și
parteneriate cu
organizațiile
internaționale în
vederea dezvoltării
sistemului de
probațiune din
Republica
Moldova.

1. Revizuirea/încheierea noilor
acorduri de parteneriat

Nr. acordurilor
revizuite/încheiate

2016 - 2020

INP

1.Identificarea necesităților de
proiecte și parteneriate pentru
dezvoltarea probațiunii.
2.Identificarea organizațiilor
internaționale potențial parteneri
pentru implementarea proiectelor
identificate.
3.Expedierea scrisorilor de
intenție de parteneriat.
4.Semnarea acordurilor pentru
proiecte/parteneriate cu
organizațiile internaționale in
vederea dezvoltării sistemului de
probatiune din Republica Moldova

Nr. de proiecte
identificate.

2016-2020

INP

Bugetul de
stat.

Nr. de organizații
internaționale
identificate.

2016-2020

INP

Bugetul de
stat.

Nr. de scrisori de intenție
elaborate/expediate
Nr. de acorduri semnate.

2016-2020

INP

2017-2020

INP

Bugetul de
stat.
Bugetul de
stat.

Bugetul de
stat și
finanțatori
externi.
Bugetul de
stat și
finanțatori
externi.

