A P R O B A T:
15.08.2017
Vladimir CEBOTARI,
Ministru al justiţiei
PLANUL DE ACŢIUNI
al INSPECTORATULUI NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE
pentru anul 2017
Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori
de produs/rezultat

Termen
de
realizare

Responsabil

Executor

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Inspectoratele
Regionale de
Probaţiune

Ion GOLUBŢOV
(DMAP)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Conducerea INP
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Inspectoratele
Regionale de
Probaţiune

Adela Sclearuc
Valeriu MELINTE
(DAARE)
Ghenadie CEBAN
(DAARE)

OBIECTIV 1: Monitorizarea activităţii birourilor de probaţiune
1.1. Organizarea şi desfăşurarea
verificărilor planificate/inopinate a
activităţii Birourilor de probaţiune

1.1.1. Elaborarea şi aprobarea Planului de
inspectare a Birourilor de probaţiune pentru
anul 2017
1.1.2. Controlul executării obligaţiunilor de
către subiecţii probaţiunii aflaţi la evidenţa
birourilor de probaţiune
1.1.3. Analiza inspectărilor
planificate/inopinate efectuate

1.2. Organizarea şi desfăşurarea 1.2.1. Întocmirea agendei şi Raportul de bilanţ
şedinţelor de bilanţ a sistemului de
probaţiune
privind
rezultatele
obţinute pe parcursul anului 2017

Plan de inspectare elaborat
şi aprobat
Număr de inspectări
efectuate
Nr. beneficiarilor cu
obligaţiuni stabilite de
instanţa de judecată
Nr. rapoartelor întocmite şi
prezentate
Rapoarte de analiză
întocmite şi prezentate
Raport întocmit şi prezentat
conducerii
Publicarea raportului pe
pagina web a INP

Trimestrial
Trimestrial

Trimestrial

Trimestrul
II, IV

Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

OBIECTIV 2: Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de
asistenţă postdetenţie
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2.1. Eficientizarea mecanismului de
întocmire a referatului presentinţial
de evaluare psihosocială

2.2. Dezvoltarea programelor
probaţionale
( pct. 2.3. Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului de
probaţiune pentru anii 2016-2020
aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1015 din 01.09.2016)

2.1.1. Realizarea unui studiu de măsurare a Studiu elaborat şi publicat
calităţii şi utilităţii referatelor presentinţiale de
pe pagina web a INP
evaluare a personalităţii
Propuneri de îmbunătăţire a
(pct. 3.2.1. Planul de acţiuni pentru
referatelor de evaluare
implementarea Strategiei de dezvoltare a
formulate
sistemului de probaţiune pentru anii 20162020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1015 din 01.09.2016)
2.2.1.
Identificarea
necesităţilor
de Necesităţi identificate
implementare a programelor
Raport întocmit şi prezentat

2.3.1. Monitorizarea implementării
programelor probaţionale pentru minorii şi
adulţii aflaţi în evidenţa probaţiunii

2.4.1. Sistematizarea şi analiza datelor privind
comiterea infracţiunilor repetat şi stabilirea
2.4.
Evaluarea
recidivei
de
cauzelor care determină recidivarea subiecţilor
infracţiune a subiecţilor probaţiunii
de probaţiune

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Mihai
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Trimestrul
III, IV

Nr. rapoartelor de analiză
întocmite şi prezentate

Trimestrial

Mihail PLEŞCA
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
Ala SOROCEAN
(DMAP)

Trimestrul
III

Nr. obligaţiunilor stabilite
de instanţa de judecată
Birouri de probaţiune
identificate
Nr. beneficiarilor
participanţi în programe

Ala JUVALĂ
Maria CREŢU
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

Trimestrul
II

2.2.2. Elaborarea programului/planului de Program/plan elaborat şi Trimestrul
pregătire către liberare a deţinuţilor
aprobat
II

2.2.3. Elaborarea programului de asistenţă Program elaborat şi aprobat
postpenitenciară

2.3. Evaluarea activităţilor de
derulare a programelor de corecţie a
comportamentului şi de adaptare
socială

Trimestrul I

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Birourile de
probaţiune
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

2

2.5. Elaborarea metodologiei de
clasificare
a
persoanelor
condamnate în funcţie de riscul de
recidivă. (pct.2.2. Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare
a
sistemului
de
probaţiune pentru perioada anilor
2016-2020 aprobat prin Hotărârea
Guvernului
nr.
1015
din
01.09.2016)
2.6. Elaborarea metodologiilor de
lucru
(pct.2.2. Planul de acţiuni pentru
implementarea
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului
de
probaţiune pentru anii 2016-2020
aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1015 din 01.09.2016)

2.5.1. Revizuirea Metodologiei de clasificare
a persoanelor condamnate în funcţie de riscul
de recidivă

Metodologie elaborată şi
aprobată

Trimestrul
III

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Ion GOLUBŢOV
Mihail PLEŞCA
(DMAP)

2.5.2. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în supravegherea subiecţilor
probaţiunii
2.5.3. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în activitatea cu programe
probaţionale
2.6.1. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în probaţiune juvenilă

Ghid elaborat

Trimestrul
IV

Ion GOLUBŢOV
(DMAP)

Ghid elaborat

Trimestrul
IV

Ala JUVALĂ
(DMAP)

Ghid elaborat

Trimestrul
III

2.6.2. Elaborarea şi aprobarea metodologiei
privind participarea consilierilor de probaţiune
la prevenirea delincvenţei juvenile
2.6.3. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în activitatea de evaluare şi
planificare a activităţii de probaţiune
2.6.4. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în asistenţă şi consiliere
2.6.5. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în probaţiunea presentinţială

Metodologie elaborată

Trimestrul
III

Ala JUVALĂ
(DMAP)

Ghid elaborat

Trimestrul
II

Ion GOLUBŢOV
(DMAP)

Ghid elaborat

Trimestrul
II
Trimestrul
II

Ion GOLUBŢOV
(DMAP)
Ala JUVALĂ
(DMAP)

2.6.6. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în monitorizarea pedepselor
comunitare
2.6.7. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în monitorizarea electronică
2.6.8. Elaborarea Ghidului consilierului de
probaţiune în utilizarea bazei de date

Ghid elaborat

Trimestrul
IV

Igor SANDU
(DMAP)

Ghid elaborat

Trimestrul
III
Trimestrul
II

Mihail PLEŞCA
(DMAP)
Mihail PLEŞCA
(DMAP)

2.7. Organizarea centrelor de 2.7.1. Crearea centrului de reabilitare socială a
reabilitare socială a persoanelor persoanelor liberate din locurile de detenţie în
liberate din locurile de detenţie regiunea de sud a ţării
(pct.2.1.a.2. Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de

Ghid elaborat

Ghid elaborat

Centru creat/dotat în
raionul Căuşeni

Trimestrul
IV

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)

Ala JUVALĂ
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)
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dezvoltare
a
sistemului
de
probaţiune pentru perioada anilor
2016-2020 aprobat prin Hotărârea
Guvernului
nr.
1015
din
01.09.2016)
2.8.
Extinderea
aplicării
monitorizării
electronice.
(pct.2.1.c.2. Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare
a
sistemului
de
probaţiune pentru perioada anilor
2016-2020 aprobat prin Hotărârea
Guvernului
nr.
1015
din
01.09.2016)

2.7.2. Identificarea sediului pentru crearea
centrului de reabilitare socială în regiunea de
centru a ţării

Sediu identificat

Trimestrul
III

2.8.1. Evaluarea cazurilor aplicării
monitorizării electronice asupra altor categorii
de persoane în conflict cu legea penală

Nr. sentinţelor stabilite
Nr. de subiecţi monitorizaţi
Raport de evaluare întocmit
şi prezentat

Trimestrul
IV

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
(DMAP)

Trimestrul
IV

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

2.8.2. Elaborarea proiectului de lege privind Proiect elaborat
extinderea aplicării monitorizării electronice şi
asupra altor categorii de persoane în conflict cu
legea penală
2.8.3. Achiziţionarea echipamentelor necesare Raport de analiză a
pentru monitorizarea electronică
necesităţilor elaborat
Echipament achiziţionat
2.8.4. Crearea Centrului de Monitorizare
Spaţiu identificat
Electronică

Trimestrul
II
Trimestrul
III

2.9. Eficientizarea mecanismului de 2.9.1. Organizarea atelierelor de lucru în zona Ateliere
de
lucru Trimestrul
evaluare a riscului de recidivă a de nord, centru şi sud cu consilierii de desfăşurate în regiunile II, IV
subiecţilor probaţiunii
probaţiune privind evaluarea riscului
Floreşti,
Chişinău
şi
Ceadîr-Lunga

2.9.2. Analiza necesităţilor de modificare a Raport de analiză elaborat Trimestrul

2.10. Dezvoltarea centrelor
instructiv-metodice
( pct. 1.3. Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului de
probaţiune pentru anii 2016-2020
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1015 din 01.09.2016)

instrumentului de evaluare a riscului de şi prezentat
recidivă

III

2.10.1. Crearea centrului instructiv-metodic în
regiunea Centru

Trimestrul
II

Centru creat

Galena
POPA
(DL)

Galena
POPA
(DL)

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)
Galena
POPA
(DL)
Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

Mihail PLEŞCA
Ala JUVALĂ
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)

Galena
POPA
(DL)
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2.11. Crearea mecanismelor de
control a activităţii de probaţiune
(punctul 3.3, Planul de acţiuni a
Strategiei de dezvoltare a
sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
de Guvern Nr. 1015 din
01.09.2016)

2.11.1. Elaborarea şi aprobarea unei
Metodologii de control a activităţii de
probaţiune

Metodologie adoptată

Trimestrul
II

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Mihail TARPAN
(DJ)

OBIECTIV 3: Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale şi sancţiunilor contravenţionale
3.1.1. Elaborarea raportului privind
monitorizarea executării pedepselor cu munca
neremunerată în folosul comunităţii şi privării
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate
3.1.2. Organizarea şedinţelor de lucru cu
Inspectoratul Naţional de Patrulare în regiunile
nord, sud, centru în vederea dezvoltării
mecanismului de punere în executare a
pedepsei cu privarea de dreptul de a conduce
mijloace de transport

3.1. Monitorizarea procesului de
executare
a
pedepsei
penale/sancţiunii contravenţionale
sub formă de muncă neremunerată
în folosul comunităţii şi privării de
dreptul de a ocupa anumite funcţii 3.1.3. Analiza impactului pedepsei
sau de a exercita o anumită penale/sancţiunii contravenţionale sub formă
activitate
de muncă neremunerată în folosul comunităţii
asupra comunităţii,
condamnatului/contravenientului
3.1.4. Modificarea şi ajustarea cadrului
normativ privind diminuarea riscului de
recidivă în ridul persoanelor condamnate cu
privarea de dreptul de a ocupa numite funcţii
sau a exercita o anumită activitate
3.2. Realizarea unor studii pentru
3.2.1. Realizarea unui studiu comparativ
măsurarea impactului şi eficienţei
privind măsurile şi sancţiunile comunitare în
activităţii de probaţiune.
Uniunea Europeană
(pct. 3.2.. Planul de acţiuni pentru
implementarea
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului
de

Nr. de rapoarte elaborate
Nr. de propuneri de
îmbunătăţire a cadrului
normativ prezentate
Nr. şedinţelor efectuate în
regiunile Bălţi, Cahul,
Chişinău
Nr. propunerilor formulate
şi înaintate

Igor SANDU
(DMAP)

Trimestrial

Trimestrul
II, IV

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Birourile de
probaţiune

Nr. cazurilor de succes
Raport întocmit

Igor SANDU
(DMAP)

Igor SANDU
(DMAP)
Trimestrul
IV

Nr. de modificări efectuate.
Proiect elaborat.

Trimestrul
IV

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Studiu elaborat şi publicat
pe pagina web a
Inspectoratul Naţional de
Probaţiune
Propuneri de îmbunătăţire
formulate

Trimestrul
IV

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Roman FRUNZA
(DJ)

Igor SANDU
(DMAP)
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
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probaţiune pentru anii 2016-2020
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1015 din 01.09.2016)
3.2.2. Elaborarea unui proiect de lege privind
modificarea şi completarea legislaţiei care să
transpună recomandările propuse în baza
Studiului comparativ privind măsurile şi
sancţiunile comunitare în Uniunea Europeană.
3.3. Diversificarea modului de 3.3.1. Identificarea necesităţilor pentru crearea
executare a muncii în folosul atelierelor comunitare pentru persoanele care
comunităţii
execută muncă neremunerată în folosul
(pct. 2.1.b. Planul de acţiuni pentru comunităţii
implementarea
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului
de
probaţiune pentru anii 2016-2020 3.3.2. Stabilirea unui parteneriat dintre
aprobat prin Hotărârea Guvernului Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi
Inspectoratul de Stat al Muncii în ceea ce
nr. 1015 din 01.09.2016)
priveşte respectarea drepturilor persoanelor
condamnate la muncă neremunerată în folosul
comunităţii
3.3.3. Înfiinţarea atelierelor comunitare de
executare a muncii în folosul comunităţii
3.3.4. Elaborarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a atelierelor
comunitare

3.4. Elaborarea şi implementarea
programului „Drink/Drive”
( pct. 2.3.4. Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului de
probaţiune pentru anii 2016-2020
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1015 din 01.09.2016)

3.4.1. Elaborarea programului „Drink &
Drive”

Proiect elaborat

Trimestrul
IV

Propuneri formulate şi
înaintate

Trimestrul
III

Nr. întrunirilor desfăşurate
Acord de colaborare
încheiat

Trimestrul I

Spaţiu identificat

Trimestrul
IV

Proiect de regulament
elaborat şi remis spre
examinare

Trimestrul
IV

Program elaborat

Trimestrul
III

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Vitalie
RENIȚĂ
(DJ)

Igor SANDU
(DMAP)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Igor SANDU
(DMAP)

Galena
POPA
(DL)
Igor SANDU
(DMAP)
Mihail
TARPAN
(DJ)
Mihail PLEŞCA
(DMAP)
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OBIECTIV 4: Perfecţionarea şi monitorizarea implementării cadrului normativ
4.1. Elaborarea,
modificarea/completarea actelor
normative şi legislative ce vizează
activitatea de probaţiune

4.1.1. Elaborarea proiectului de modificare şi
completare a Hotărîrii de Guvern nr. 827 din
10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea
organelor de probaţiune
4.1.2. Elaborarea proiectului de modificare şi
completare a Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din
08 decembrie 2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind monitorizarea
electronică a persoanelor
4.1.3. Elaborarea proiectului de modificare şi
completare a Ordinului nr. 560 din 31.12.2008
emis de ministrul justiţiei cu privire la
aprobarea condiţiilor şi formei contractului de
acordare a asistenţei psihosociale persoanelor
liberate din locurile de detenţie şi a regulilor
privind modul de întocmire a referatului
presentinţial de evaluare a personalităţii
4.1.4. Elaborarea proiectului Regulamentului
de planificare a probaţiunii

4.1.5. Elaborarea Regulamentului privind
modul de constatare a decesului sau a
survenirii dizabilităţii în legătură cu
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu a
personalului organelor de probaţiune
4.1.6. Elaborarea proiectului de lege privind
mărirea gradelor de salarizare pentru
funcţionarii publici din sistemul de probaţiune,
inclusiv şi achitarea sporului pentru
desfăşurarea activităţii în condiţii de risc
pentru sănătate şi viaţă
(punctul 1.5.1. Planul de acţiuni a Strategiei
de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru
anii 2016-2020, aprobat prin Hotărâre de
Guvern Nr. 1015 din 01.09.2016)

Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
coordonare MJ
Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
coordonare
Ministerului
Justiţiei
Proiect elaborat şi remis
spre coordonare
Ministerului Justiţiei

Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
examinare Ministerului
Justiţiei
Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
examinare Ministerului
Justiţiei

Proiect adoptat

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Trimestrul
II
Trimestrul
III

Trimestrul
II

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Roman
FRUNZA
(DJ)

Trimestrul
II
Trimestrul
II

Trimestrul I

Roman
FRUNZA
(DJ)

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)
Rodica
BOGHEAN
(DRU)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Tudor
POSTICA
(DJ)
Rodica
BOGHEAN
(DRU)
Vitalie
RENIȚĂ
(DJ)
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4.1.7. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului
cu privire la pregătirea pentru liberare
(punctul 1.a.6. Planul de acţiuni a Strategiei
de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru
anii 2016-2020, aprobat prin Hotărâre de
Guvern Nr. 1015 din 01.09.2016)
4.1.8. Introducerea în legislaţie a modificărilor
ce rezultă în baza studiului Evaluarea
comprehensivă a sistemului de probaţiune în
raport cu misiunea, viziunea, legislaţia in
vigoare şi a bunelor practici
4.2. Monitorizarea implementării 4.2.1. Identificarea unui expert pentru
modificărilor ce ţin de liberalizarea elaborarea Raportului de monitorizare şi
politicilor penale prin utilizarea formularea recomandărilor
sancţiunilor şi măsurilor preventive
necustodiale
pentru
anumite
categorii de persoane şi anumite
infracţiuni
(pct.2.5.1.4 Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
reformare a sectorului justiţie
2011-2016 aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului
nr.
6
din
16.02.2012)

Regulament aprobat de
Ministerul Justiţiei

Trimestrul
II

Proiect adoptat

Trimestrul
III

Demersuri înaintate
partenerilor şi/sau
Ministerului Justiţiei

Trimestrul
II

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Roman
FRUNZA
(DJ)
Mihail PLEŞCA
(DMAP)
Vitalie
RENIȚĂ
(DJ)
Mihail PLEŞCA
(DMAP)

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Vitalie
RENIȚĂ
(DJ)

OBIECTIV 5: Asigurarea transparenţei şi mediatizarea activităţilor de probaţiune.
5.1. Implicarea mass-mediei în
promovarea bunelor practici în
activitatea de probaţiune, a rolului
comunităţii şi al serviciilor
comunitare în realizarea acestor
practici (istorii de succes)

5.1.1 Coordonarea implicării instituţiilor massmedia în realizarea reportajelor, subiectelor de
ştiri, radio şi emisiunilor specializate pentru
promovarea activităţii de probaţiune

Nr. articolelor
publicate/difuzate
Nr. articolelor publicate pe
pagina web a INP

5.2. Asigurarea transparenţei
privind gradul de implementare a
Strategiei de Dezvoltare a
Sistemului Probaţiunii (2016-2020)

5.2.1. Promovarea, diseminarea informaţiei şi a
indicatorilor
de
performanţă
privind
implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Sistemului Probaţiunii (2016-2020)

Nr. materialelor
informaţionale publicate pe
pagina web a INP

Trimestrial

Trimestrial

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Stanislav
CEBOTARI
(DAARE)

Adela SCLEARUC
(DAARE)
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5.3. Promovarea activităţii de
probaţiune în rândul publicului larg,
al organelor de drept şi al
reprezentanţilor
administraţiei
publice
(punctul 4.3. Planul de acţiuni a
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
de Guvern Nr. 1015 din
01.09.2016)

5.3.1. Elaborarea materialelor informative
(broşuri, pliante, infografice etc.) cu privire la
activitatea de probaţiune

Nr. materialelor
informative elaborate

5.3.2. Organizarea campaniilor de
conştientizare şi sensibilizare a comunităţii cu
privire la eficienţa şi avantajele pedepselor
alternative la detenţie

Nr. materialelor
informaţionale diseminate
Nr. activităţilor organizate
şi desfăşurate
Nr. birourilor de probaţiune
implicate

Trimestrul
II, IV

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Adela SCLEARUC
Stanislav
CEBOTARI
(DAARE)

Trimestrial

5.3.3. Informarea grupurilor ţintă cu privire la
rolul şi importanţa intervenţiei probaţiunii

Nr.
Trimestrial
activităţilor/evenimentelor
desfăşurate
Nr. materialelor de
informare distribuite
5.4.
Evaluarea
gradului
de 5.4.1. Analiza informaţiei şi întocmirea Rapoarte
întocmite
şi Trimestrial
implementare a documentelor de rapoartelor privind gradul de realizare a prezentate
politici
acţiunilor stabilite în documentele de politici şi
Strategia de Dezvoltare a
Sistemului
Probaţiunii (2016-2020)
5.4.2. Evaluarea şi
subiecţilor probaţiunii

5.5. Stabilirea indicatorilor statistici
ce vor fi colectaţi permanent prin
sistemul electronic de evidenţă a
persoanelor supravegheate
(punctul 3.1. Planul de acţiuni a
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului probaţiunii pentru anii

analiza

statistică

a Raport întocmit şi prezentat
pe pagina web a INP

5.5.1. Realizarea unei analize privind Raport întocmit şi prezentat
indicatorii necesari a fi incluşi în sistemul de
evidenţă electronică, ţinînd cont de solicitările
Consiliului Europei

Adela SCLEARUC
Stanislav
CEBOTARI
(DAARE)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Iurie MAHU
(DAARE)

Valeriu MELINTE
Adela SCLEARUC
(DAARE)

Trimestrial

Trimestrul
II

Stanislav
CEBOTARI
(DAARE)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Iurie MAHU
(DAARE)
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2016-2020, aprobat prin Hotărâre 5.5.2. Întocmirea listei de indicatori statistici Listă de indicatori
de Guvern Nr. 1015 din colectaţi prin sistemul electronic de evidenţă a întocmită
01.09.2016)
persoanelor supravegheate

Valeriu MELINTE
Adela SCLEARUC
(DAARE)

Trimestrul
II

OBIECTIV 6: Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probaţiune şi alte instituţii de nivel central, local şi internaţional
6.1. Stabilirea noilor parteneriate în
vederea dezvoltării sistemului de
probaţiune din Republica Moldova
(punctul 4.2 Planul de acţiuni a
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
de Guvern Nr. 1015 din
01.09.2016)

6.1.1. Identificarea necesităţilor de proiecte şi
parteneriate pentru dezvoltarea probaţiunii

Nr. de proiecte identificate.

6.1.2. Identificarea organizaţiilor internaţionale
potenţiali parteneri pentru implementarea
proiectelor identificate

Nr. de organizaţii
internaţionale identificate.
Nr. activităţilor desfăşurate
în comun

6.1.3.
Semnarea
acordurilor
pentru Nr. de scrisori de intenţie
proiecte/parteneriate
cu
organizaţiile elaborate/expediate
internaţionale în vederea dezvoltării sistemului
Nr. de acorduri semnate.
de probaţiune din Republica Moldova

Trimestrul
IV

Trimestrial

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)

Trimestrial

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Vitalie
RENIȚĂ
(DJ)
6.1.4. Crearea grupurilor inter-instituţionale cu
instituţiile de stat şi organizaţiile necomerciale
6.2. Organizarea evenimentelor la
nivel local şi internaţional
(seminare, conferinţe etc.)

6.2.1. Colaborarea cu instituţiile abilitate în
vederea organizării evenimentelor din cadrul
INP la nivel naţional şi internaţional

6.3. Coordonarea activităţilor de 6.3.1. Elaborarea Planului de acţiuni al
probaţiune privind implementarea proiectului pentru semestrul I al anul 2017 pe
Proiectului finanţat de Consiliul segmentul probaţiunii
Europei ,,Sprijin acordat sistemelor
de executare, probaţiune şi

Grupuri create

Nr. evenimentelor
organizate şi desfăşurate
Nr. instituţiilor implicate
Plan de acţiuni elaborat
Nr. activităţilor
desfăşurate/implementate

Trimestrul
II, IV

Trimestrial

Trimestrul
I, II

Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)

Ion GOLUBŢOV
Ala JUVALĂ
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
Ghenadie
CEBAN
(DAARE)
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reabilitare în Republica Moldova”.
6.4. Instituirea Consiliului
consultativ al probaţiunii şi
Consiliilor consultative raionale

6.4.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului
de activitate a Consiliilor consultative
6.4.2. Crearea Consiliilor consultative

Regulament aprobat

Trimestrul
II

Consilii consultative create

Trimestrul
IV

Vitalie
RENIŢĂ
(DJ)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

Roman
FRUNZA
(DJ)
Ion
GOLUBŢOV
(DMAP)

OBIECTIV 7: Perfecţionarea sistemului de recrutare, instruire şi monitorizare a performanţei consilierilor de probaţiune
7.1. Evaluarea necesităţilor de
dezvoltare
profesională
ale
funcţionarilor publici/consilierilor
de probaţiune identificate în cadrul
procedurii de evaluare
7.2. Dezvoltarea unui mecanism de
formare iniţială şi continuă a
funcţionarilor publici/consilierilor
de probaţiune
(pct.1.8. p.1. Planul de acţiuni a
Strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului de probaţiune pentru
perioada
anilor
2016-2020:
Hotarirea Guvernului nr. 1015 din
1 septembrie 2016 )

7.1.1. Identificarea necesităţilor de instruire şi
elaborarea Planului anual de dezvoltare
profesională a funcţionarilor publici

Planul anual de dezvoltare
profesională a
funcţionarilor publici
elaborat şi aprobat

7.2.1. Dezvoltarea împreună cu una sau doua
universităţi şi cu Institutul Naţional de Justiţie
a unui modul de probaţiune în cadrul
facultăţilor de psihologie asistenţă socială

Mecanism de colaborare cu
aceste instituţii pentru
practica de specialitate
stabilit

Trimestrul
II, IV

7.2.2. Elaborarea curriculei de instruire iniţială
şi continuă a consilierilor de probaţiune

Curricule elaborate şi
editate

Trimestrul
II

7.2.3. Formarea personalului în domeniul
monitorizării electronice

Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite

Trimestrul
II, III

7.2.4. Formarea personalului în vederea
implementării programului „Drink and Drive”

Trimestrul I

Trimestrul
III, IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Liliana
CREŢU
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)
Liliana
CREŢU
(DRU)
Liliana
CREŢU
(DRU)
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7.2.5. Instruirea funcţionarilor publici de
conducere în domeniul managementului
instituţional sau performanţei

Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite

Trimestrul
II, IV

Liliana
CREŢU
(DRU)

7.2.6. Instruirea personalului în vederea
utilizării sistemului e-probaţiune

Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite
Numărul de cursuri
desfăşurate
Numărul de persoane
instruite

Trimestrul
IV

Marina
GHERŢESCU
(DRU)

Trimestrul
II, IV

Marina
GHERŢESCU
(DRU)

7.2.9. Pregătirea profesională a consilierilor de
probaţiune în comun cu angajaţii instituţiilor
penitenciare, pe domenii de interes
convergente a specialiştilor din cele două
sisteme. (pct.1.3.2 Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului de probaţiune pentru perioada
anilor 2016-2020 aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1015 din 01.09.2016)

Numărul de seminare de
instruire organizate şi
desfăşurate
Numărul de consilieri de
probaţiune instruiţi

Trimestrial

Marina
GHERŢESCU
(DRU)

7.2.10. Instruirea consilierilor de probaţiune
privind etica şi deontologia profesională a
consilierului de probaţiune

Nr. cursurilor de instruire
desfăşurate
Numărul persoanelor
instruite

7.3.1. Angajarea în funcţiile vacante de
consilier de probaţiune a persoanelor cu studii
în domeniile psihologiei, pedagogiei, asistenţei
sociale şi criminologiei

Publicarea funcţiilor
publice vacante pe portalul
www.cariere.gov.md şi
www.probatiune.gov.md
Consilieri de probaţiune

7.2.7. Formarea personalului în domeniul
probaţiunii juvenile
7.2.8. Formarea consilierilor de probaţiune în
elaborarea referatelor de evaluare

7.3. Recrutarea şi selecţia
personalului cu profil psihosocial în
funcţia de consilier de probaţiune
(punctul 1.6, Planul de acţiuni a
Strategiei de dezvoltare a

Trimestrial

Liliana
CREŢU
(DRU)

Liliana
CREŢU
(DRU)

Trimestrul
II
Trimestrial

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)
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recrutaţi şi angajaţi

sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
de Guvern Nr. 1015 din
01.09.2016)
7.3.2. Implicarea voluntarilor în activitatea
organelor de probaţiune

7.4. Familiarizarea
angajaţilor/debutanţilor cu legislaţia
anticorupţie în procesul de angajare

7.3.3. Asigurarea desfăşurării stagiilor de
practică de către studenţii/absolvenţii
facultăţilor de psihologie, pedagogie, asistenţă
socială şi criminologie;
7.4.1. Informarea şi prezentarea documentelor
necesare în procesul de angajare

Nr. anunţurilor publicate
Numărul de voluntari
implicaţi în activitatea de
probaţiune
Numărul de ordine
elaborate privind
desfăşurarea stagiilor de
practică
Nr. de programe şi planuri
elaborate şi aprobate
Nr. de acorduri prezentate

Trimestrial

Liliana
CREŢU
(DRU)

Trimestrial

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Trimestrial

Marina
GHERŢESCU
(DRU)
Liliana
CREŢU
(DRU)

OBIECTIV 8.: Executarea bugetului Inspectoratului Naţional de Probaţiune
8.1. Întocmirea şi prezentarea
dărilor de seamă contabile

8.1.1. Evaluarea situaţiei şi întocmirea
dărilor de seamă contabile

Dări de seamă întocmite şi
prezentate

Trimestrial

Oleg KLIUŞIN
(DEF)

Oleg KLIUŞIN
(DEF)

8.2.Elaborarea sau/şi modificarea
bugetului Inspectoratului Naţional
de probaţiune

8.2.1.Elaborarea proiectului de buget
pentru anul 2018

Proiect de buget elaborat

Trimestrul
III, IV

Oleg KLIUŞIN
(DEF)

Oleg KLIUŞIN
(DEF)

8.2.2. Rectificarea bugetului pentru anul
2017

Propunere de Buget
rectificat înaintată

Trimestrul
II, III

Oleg KLIUŞIN
(DEF)

OBIECTIV 9. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi de date a Inspectoratului Naţional de Probaţiune (punctul 1.9.şi 1.10, Planul de acţiuni a Strategiei
de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărâre de Guvern Nr. 1015 din 01.09.2016)
9.1. Dezvoltarea bazei tehnico9.1.1. Identificarea şi achiziţionarea/închirierea
Nr. de spaţii
Galena
Galena
materiale (punctul 1.9., Planul de
spaţiilor necesare pentru activităţi de asistentă
achiziţionate/închiriate.
POPA
POPA
acţiuni a Strategiei de dezvoltare a şi consiliere
Trimestrial
(DL)
(DL)
sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
9.1.2. Consolidarea bazei tehnico-materiale
Număr de
Trimestrul
Galena
de Guvern Nr. 1015 din
calculatoare/ imprimante/
II, IV
POPA
01.09.2016)
scanere procurate
(DL)
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9.2. Dezvoltarea bazei de date a
Inspectoratului Naţional de
Probaţiune.
(punctul1.10, Planul de acţiuni a
Strategiei de dezvoltare a
sistemului probaţiunii pentru anii
2016-2020, aprobat prin Hotărâre
de Guvern Nr. 1015 din
01.09.2016)
9.3. Evaluarea necesităţilor
logistice a Inspectoratului Naţional
de Probaţiune

9.1.3. Asigurarea subdiviziunilor teritoriale ale
Inspectoratului Naţional de Probaţiune cu
mijloace de transport

Nr. de mijloace de transport
procurate

9.2.1. Asigurarea unei interconexiuni eficiente
dintre sistemul e-probaţiune prin accesul la
platforma de interoperabilitate M-Conect

Conectarea la baza
centralizată
de date M-Conect.

Trimestrul
III, IV

Galena
POPA
(DL)

9.3.1. Evaluarea necesităţilor INP privind
tehnica de calcul, birotică, mărci poştale,
etc.

Raport de evaluare întocmit
şi prezentat

Trimestrial

Galena
POPA
(DL)

Director interimar, Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Galena
POPA
(DL)

Trimestrul
I

Galena
POPA
(DL)

Galena
POPA
(DL)

Vladimir POPA

Abrevieri:
INP – Inspectoratul Naţional de Probaţiune
DMAP – Direcţia monitorizare a activităţii de probaţiune
SR – Serviciul resocializare
SPJP – Serviciul probaţiune juvenilă şi presentenţială
SPC – Serviciul pedepse comunitare
DJ – Direcţia juridică
DAARE – Direcţia activitate analitică şi relaţii externe
SRE – Serviciul relaţii externe
DRU – Direcţia resurse umane
DEF – Direcţia economico – financiară
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