A P R O B A T:
___________________ 2016
Vladimir CEBOTARI,
Ministru al justiției
PLANUL DE ACȚIUNI
al INSPECTORATULUI NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE
pentru anul 2016
Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori
de produs/rezultat

Termen de
realizare

Responsabil

OBIECTIV 1: Monitorizarea activității birourilor de probațiune
1.1. Organizarea și desfășurarea verificărilor
planificate/inopinate a activității Birourilor de
probațiune.

1.1.1. Elaborarea și aprobarea Planului de
inspectare a Birourilor de probațiune pentru anul
2016

Plan de inspectare elaborat
și aprobat
Număr de inspectări
efectuate

1.2. Organizarea și desfășurarea ședințelor de
bilanț a sistemului de probațiune privind
rezultatele obținute pe parcursul anului 2016.

1.2.1. Întocmirea agendei și Raportul de bilanț

Raport întocmit și prezentat
conducerii
Publicarea raportului pe
pagina web a INP

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Ion GOLUBȚOV
(DMAP)
Inspectoratele
Regionale de
Probațiune
Conducerea INP
Lilia GAIBU
(DAARE)
Inspectoratele
Regionale de
Probațiune

OBIECTIV 2: Consolidarea sistemului de probațiune juvenilă și prevenire a infracționalității în rîndul minorilor
2.1. Crearea programelor educaționale
alternative pentru ocuparea timpului copiilor și
tinerilor angajați în procesul educativ, precum și
al celor din afara sistemului educativ, cu scopul
prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în
rîndul copiilor.
(articolul 138, acțiunea 4 Planul național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin
HG nr 808 din 7 octombrie 2014)

2.1.1. Cooperarea interinstituțională pentru
sprijinirea reintegrării sociale a minorului aflat în
evidența probațiunii
2.1.2. Asigurarea derulării programelor tematice
de prevenire a delincvenței juvenile primare

Nr. actorilor comunitari
implicați
Nr. copiilor
implicați/asistați
Nr. copiilor implicați
Nr. programelor tematice
desfășurate

Trimestrul I - IV

Aliona GÎRBU
(SPJP)
Birourile de
probațiune

Trimestrul I - IV

Aliona GÎRBU
(SPJP)
Birourile de
probațiune
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2.2. Sporirea capacităților Oficiului central de
probațiune în evaluarea socio-psihologică a
copilului în conflict cu sistemul penal al
justiției.
(articolul 138, acțiunea 5 Planul național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin
HG nr 808 din 7 octombrie 2014)
2.3. Dezvoltarea mecanismelor de colectare
(potrivit indicatorilor dezagregați ai datelor), de
sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru
fiecare categorie) privind copiii aflați în situație
de risc, rămași temporar fără ocrotire părintească
sau în conflict cu legea, cu scopul prognozării
ori interpretării fenomenelor delincvenței
juvenile sau victimizării copiilor, precum și în
scopul planificării programatice, sistemice și
bugetare a acțiunilor în domeniul protecției
drepturilor copilului.
(articolul 137, acțiunea 3 Planul național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin
HG nr 808 din 7 octombrie 2014)
2.4. Colectarea şi prelucrarea datelor privind
copiii care intră în contact cu sistemul justiției,
publicarea anuală a acestora pe paginile web ale
autorităților publice responsabile
(pct. 6.3.5.2. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)

2.2.1. Eficientizarea mecanismului de evaluare
socio-psihologică a copilului în conflict cu
sistemul penal prin aplicarea Fișei de evaluare
psihosocială a condamnatului minor şi Evaluării
riscului.

Nr. minorilor evaluați
Nr. planurilor individuale
elaborate
Nr. minorilor evaluați la
etapa presentențială

2.3.1. Sistematizarea, analiza și publicarea datelor
privind numărul copiilor aflați/luați/excluși (pe
categorii) din evidența Birourilor de probațiune,
pe pagina web a INP

Date privind copii aflați în
probațiune prezentate și
publicate

2.4.1. Sistematizarea, analiza și publicarea datelor
privind numărul copiilor aflați/luați/excluși din
evidența Birourilor de probațiune, pe pagina web
a INP

Trimestrul I - IV

Aliona GÎRBU
(SPJP)
Birourile de
probațiune

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

Date colectate, prelucrate,
publicate anual şi accesibile
publicului

OBIECTIV 3: Asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, începînd cu etapa presentențială și terminînd cu serviciile de asistență
postdetenție (domeniul specific de intervenție 6.5.3. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiție 2011-2016 aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012, pct 2.2.)
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3.1.1. Asigurarea de către Birourile de probațiune
a asistenței psihosociale la etapa presentenţială
3.1. Implementarea la nivel național a
programului de asistență psihosocială la etapa
presentenţială.
(pct. 6.5.3.4. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)

3.2. Elaborarea programelor individualizate de
lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai
serviciului de probațiune.
(pct. 6.5.3.5. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
3.3. Eficientizarea activității de pregătire către
liberare și reintegrarea socială a persoanelor
eliberate din locurile de detenție.

3.4. Coordonarea activităților de derulare a
programelor de corecție a comportamentului și
de adaptare socială.

3.5. Monitorizarea executării sentințelor de
condamnare cu suspendare sau liberare
condiționată în care au fost stabilite obligațiuni
de către instanța de judecată.

3.1.2. Informarea organului de urmărire penală,
procuratura şi instanța de judecată, privind
capacitatea Birourilor de probațiune de a întocmi
referate presentinţiale
3.2.1. Analiza necesităților de programe
probaționale pentru beneficiarii aflați în evidența
probațiunii

3.3.1. Sistematizarea şi analiza Rapoartelor
privind activitatea consilierilor de probațiune în
instituția penitenciară la pregătirea pentru
eliberare şi acordarea ajutorului metodico-practic
3.3.2. Organizarea și desfășurarea ședințelor de
lucru în comun cu Departamentul Instituțiilor
Penitenciare cu privire la activitățile de pregătire
către eliberare a deținuților
3.4.1. Implementarea programelor speciale de
tratament sau de consiliere în vederea reducerii
comportamentului violent pentru minorii și adulții
aflați în evidența probațiunii

3.5.1. Controlul executării obligațiunilor de către
birourile de probațiune

Program implementat
Nr. instituțiilor implicate
Nr. minorilor/adulți asistați
Nr. referatelor întocmite
Raport semestrial privind
analiza cantitativă/calitativă
a referatelor

Trimestrul I - IV

Nr. întruniri organizate și
desfășurate

Trimestrul I - IV

Necesități de programe
identificate
Programe elaborate şi
aprobate

Trimestrul III - IV

Nr. comisiilor penitenciare
desfășurate
Nr. de contracte încheiate
Nr. beneficiarilor asistați

Aliona GÎRBU
(SPJP)
Birourile de
probațiune

Aliona GÎRBU
(SPJP)

Trimestrul I – IV
Iurie MAHU
(SR)

Nr. ședințelor organizate și
Trimestrul III - IV
desfășurate
Nr. obligațiunilor stabilite
de instanța de judecată
Birouri de probațiune
identificate
Nr. beneficiarilor
participanți în programe
Nr. activităților desfășurate
Nr. beneficiarilor cu
obligațiuni stabilite de
instanța de judecată
Nr. rapoartelor întocmite și
prezentate

Trimestrul I - IV

Aliona GÎRBU
(SPJP)
Iurie MAHU
(SR)
Birourile de
probațiune

Trimestrul I - IV

Iurie MAHU
(SR)
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3.6. Monitorizarea și evaluarea cazurilor privind
recidiva de infracțiune a persoanelor aflate în
evidența probațiunii

3.7. Monitorizarea aplicării instrumentului de
evaluare a personalității subiecților de
probațiune/tehnicii interviului motivațional.
3.8. Furnizarea informațiilor în adresa Biroului
Național de Statistică pentru elaborarea
statisticilor oficiale
(pct. 133 Programul lucrărilor statistice pe anul
2016, aprobat prin Hotărîre de Guvern Nr.
900 din 30.12.2015)
3.9. Crearea şi implementarea sistemului de
evidenţă electronică a beneficiarilor serviciului
de probațiune (dosar electronic personal)
(pct. 6.5.3.7. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
3.10. Implementarea unui proiect-pilot privind
monitorizarea electronică a subiecților
probațiunii
(pct. 6.5.3.10. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
(capitolul V Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018)

3.6.1. Sistematizarea şi analiza datelor privind
comiterea infracțiunilor repetat de către
persoanele aflate în evidență
3.6.2. Stabilirea cauzelor care determină
recidivarea subiecților de probațiune
3.7.1. Stabilirea atelierelor de lucru în comun cu
consilierii de probațiune cu privire la evaluarea
personalității subiecților de probațiune
3.8.1. Prezentarea informației privind numărul
condamnaților la pedepse alternative detenției
după tipurile de infracțiuni, grupe de vîrstă şi sex,
pe ţară

Nr. persoanelor care au
recidivat
Trimestrul II - IV
Evaluarea recidivei de
infracțiune
Rapoarte întocmite și
Trimestrul II - IV
prezentate
Nr. atelierelor de lucru
desfășurate cu consilierii de
probațiune
Trimestrul III - IV
Raport elaborat și
recomandări formulate

Iurie MAHU
(SR)
Aliona Gîrbu
(SPJP)
Igor Sandu
(SPC)
Iurie MAHU
(SR)
Aliona Gîrbu
(SPJP)

Numărul condamnaților la
pedepse alternative
detenției aflați în evidența
probațiunii

25 februarie

Lilia GAIBU
(DAARE)

Sistem elaborat şi
implementat
Echipamentul necesar
procurat
Nr. consilierilor de
probațiune instruiți

Trimestrul III - IV

Conducerea INP
Ion GOLUBȚOV
(DMAP)

3.10.1. Elaborarea proiectului de Hotărîre de
Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea electronică a subiecților
probațiunii

Proiect de act normativ
elaborat/ avizat și remis
spre examinare Guvernului

Trimestrul I - II

3.10.2. Identificarea grupului țintă și asigurarea
monitorizării electronice subiecților probațiunii

Nr. de obligaţiuni stabilite
de către instanţa de
judecată
Nr. de beneficiari
monitorizați

Trimestrul I - IV

3.9.1. Asigurarea instruirii consilierilor de
probațiune în utilizarea sistemului de evidență
electronică

Vitalie Renița
(DJ)

Ion GOLUBȚOV
(DMAP)

OBIECTIV 4: Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale și sancțiunilor contravenționale
4.1. Monitorizarea procesului de executare a
pedepsei penale/sancțiunii contravenționale sub
formă de muncă neremunerată în folosul

4.1.1. Planificarea activităților de promovare a
pedepsei penale/sancțiunii contravenționale sub
formă de muncă neremunerată în folosul

Nr. activităților planificate
și desfășurate

Trimestrul I - IV
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comunității și privării de dreptul de a ocupa
anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate.

4.2. Implementarea proiectului Programului de
reabilitare a persoanelor care au comis
infracțiuni sub influența alcoolului la volan
,,Drink&Drive”.

4.3. Monitorizarea și evaluarea procesului de
executare a pedepselor neprivative de libertate.

comunității.
4.1.2. Organizarea ședințelor de lucru cu Camera
de Licențiere, Camera Înregistrării de Stat,
ÎS,,CRIS,,REGISTRU,, și Inspectoratul Național
de Patrulare în vederea dezvoltării mecanismului
de supraveghere a pedepsei cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o
anumită activitate.
4.1.3. Coordonarea activității de conlucrare
(ședințe de lucru cu APL și alte instituții,
organizații) în vederea îmbunătățirii procesului de
executare a muncii neremunerată în folosul
comunității
4.1.4. Analiza impactului pedepsei
penale/sancțiunii contravenționale sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunității asupra
comunității, condamnatului și serviciului de
probațiune din Republica Moldova.
4.2.1. Coordonarea activităților în comun cu
Institutul de Reforme Penale – instituția
implementatoare a proiectului
4.2.2. Identificarea necesităților de elaborare a
programului de reabilitare a persoanelor care au
comis infracțiuni sub influența alcoolului la volan
,,Drink&Drive”.
4.2.3. Elaborarea programului de reabilitare a
persoanelor care au comis infracțiuni sub influența
alcoolului la volan ,,Drink&Drive”.
4.2.4.Instruirea consilierilor de probațiune cu
privire la punerea în aplicare a programului-pilot.
4.3.1. Elaborarea Raportului privind
monitorizarea executării pedepselor cu munca
neremunerată în folosul comunității și privării de
dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita o anumită activitate.

Nr. ședințelor desfășurate
Obiective de dezvoltare
stabilite în comun

Trimestrul IV

Nr. ședințelor desfășurate
Obiective de dezvoltare
stabilite în comun

Trimestrul I - IV

Raport întocmit
și plasat pe pagina web a
INP

Trimestrul I - IV

Nr. activităților stabilite în
comun

Trimestrul I - IV

Nr. activităților desfășurate
Dezagregarea
datelor/statistică efectuată
Identificarea grupului țintă
Nr. seminarelor efectuate
Nr. consilierilor implicați
Raport întocmit și prezentat
conducerii
Nr. instruirilor efectuate
Nr. consilierilor instruiți
Raport de monitorizare
întocmit şi plasat pe pagina
web a INP

Igor SANDU
(SPC)
Birourile de
probațiune

Ghenadie
CEBAN
(SRE)

Trimestrul I - II

Trimestrul I - IV

Igor SANDU
(SPC)

Trimestrul III - IV

Trimestrul IV

Igor SANDU
(SPC)

OBIECTIV 5: Promovarea şi implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sectorul justiției (Strategia Națională de
Dezvoltare ,,Moldova 2020”: 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei, aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012)
5.1. Asigurarea evidenței cazurilor de influență

5.1.1. Înregistrarea denunțurilor privind cazurile

Nr. denunțurilor înregistrate

Trimestrul I - IV

Vitalie RENIŢĂ
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necorespunzătoare.
de influență necorespunzătoare în Registrul de
(Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de evidență a cazurilor de influență
influență necorespunzătoare aprobat prin
necorespunzătoare
Ordinul OCP nr. 164 din 24.11.2014)
5.1.2. Asigurarea funcționării liniilor fierbinți
anticorupție.

5.2. Instruirea consilierilor de probațiune privind
prevenirea şi combaterea comportamentului
corupţional.

5.2.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire

și măsurile întreprinse
Nr. denunțurilor transmise
conform legislației în
vigoare
Nr. apelurilor înregistrate,
inclusiv ponderea apelurilor
privind actele de corupție,
actele conexe celor de
corupție privind faptele de
comportament corupţional
Nr. cursurilor de instruire
desfășurate
Numărul persoanelor
instruite

Trimestrul I - IV

Proiect de act legislativ
elaborat/ avizat și remis
spre examinare Guvernului

Trimestrul I - IV

(DJ)

Trimestrul I - IV

Vitalie RENIȚA
(DJ)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

OBIECTIV 6: Perfecționarea și monitorizarea implementării cadrului normativ
6.1. Elaborarea, modificarea/completarea actelor
normative şi legislative ce vizează activitatea de
probațiune.

6.2. Monitorizarea respectării legislației în
vigoare de către subdiviziunile teritoriale ale
INP.

6.1.1. Elaborarea şi înaintarea spre coordonare
Ministerului Justiției a proiectului de modificare şi
completare a Codului penal, Codului de procedură
penală și Codului de executare
6.1.2. Elaborarea şi înaintarea spre coordonare
Ministerului Justiției a proiectului de modificare şi
completare a Hotărîrii de Guvern nr. 1006 din
29.08.2008 privind aprobarea modelului
legitimației şi insignei ale personalului organelor
de probațiune
6.1.3. Elaborarea proiectului de Hotărîre de
Guvern cu privire la baza de date a subiecților de
probațiune
6.1.4. Elaborarea Regulamentului de organizare şi
funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii
la nivel central și raional.
6.2.1. Examinarea cererilor/sesizărilor parvenite
conform competenței şi efectuarea inspectărilor,
după caz

Proiect de act normativ
elaborat/ avizat și remis
spre examinare Guvernului

Trimestrul II - IV
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)

Proiect de act normativ
elaborat /avizat și remis
spre examinare Guvernului
Proiect de act normativ
elaborat și remis spre
examinare Ministerului
Justiției
Nr. inspectărilor efectuate
și măsurile întreprinse

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - II

Trimestrul I - IV

Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
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6.3. Asigurarea unui control intern eficient
pentru a verifica respectarea legislației la
primirea, evidența, examinarea și soluționarea
petițiilor.
(Regulamentul cu privire la soluționarea
plângerilor referitoare la activitatea serviciului
de probațiune aprobat prin Ordinul OCP nr.
187 din 22.12.2014)
6.4. Monitorizarea implementării modificărilor
ce ţin de liberalizarea politicilor penale prin
utilizarea sancţiunilor şi măsurilor preventive
necustodiale pentru anumite categorii de
persoane şi anumite infracţiuni
(pct.2.5.1.4 Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)

6.2.2. Examinarea sesizărilor parvenite şi
exercitarea atribuțiilor conform Regulamentului
cu privire la comisia de disciplină.
6.3.1. Efectuarea controlului privind respectarea
legislației în vigoare la primirea, evidența,
examinarea şi soluționarea petițiilor.
6.3.2. Întocmirea sesizărilor/rapoartelor conform
legislației în vigoare.
6.4.1. Identificarea unui expert pentru elaborarea
Raportului de monitorizare și formularea
recomandărilor

Nr. rapoartelor întocmite şi
măsurile întreprinse.
Nr. încălcărilor la primirea,
evidența, examinarea și
soluționarea petițiilor
Procentul de adresări
repetate ale petițiilor
Nr. sancțiunilor aplicate
Raport întocmit și prezentat
conducerii
Demersuri înaintate
partenerilor și/sau
Ministerului Justiției

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
Trimestrul I - IV

Trimestrul III - IV

Vitalie RENIȚĂ
(DJ)

OBIECTIV 7: Asigurarea transparenței și mediatizarea activităților de probațiune, stabilirea și menținerea relațiilor cu instituțiile media
7.1. Elaborarea și distribuirea materialelor
informaționale (broșuri, postere informative etc.)
referitor la misiunea şi rolul probațiunii în
asigurarea securității comunitare.
(pct. 6.5.4.2. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)

7.1.1. Elaborarea materialelor informative
(broșuri, pliante, infografice etc.) cu privire la
activitatea de probațiune
7.1.2. Organizarea și desfășurarea campaniilor de
informare în comun cu consilierii de probațiune
prin distribuirea materialelor informative cu
privire la activitatea de probațiune

7.2. Eficientizarea procesului de consultări
publice prin prisma publicării pe pagina web a
Inspectoratului Național de Probațiune și pagina
web a Ministerului Justiției privind documentele
de politici și proiectele de acte normative.

7.2.1. Sistematizarea și publicarea proiectelor de
acte normative, documentelor de politici și
informația cu privire la perioada și formatul
consultărilor publice pe pagini web

Nr. materialelor
informative elaborate
Nr. materialelor
informaționale diseminate
Nr. activităților organizate
și desfășurate
Nr. birourilor de probațiune
implicate
Proiecte de acte normative,
documente de politici,
informația cu privire la
perioada și formatul
consultărilor postate, cu
regularitate și în termene
utile, pe pagina web
www.probatiune.gov.md și

Trimestrul I - IV

Trimestrul II - IV

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)
Birourile de
probațiune

Lilia GAIBU
(DAARE)
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
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7.3. Implicarea mass-mediei în promovarea
bunelor practici în activitatea de probațiune, a
rolului comunității şi al serviciilor comunitare în
realizarea acestor practici (istorii de succes).
(pct. 6.5.4.3 Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
7.4. Asigurarea transparenței privind gradul de
implementare a Strategiei de Reformă a
Sectorului Justiției (2011 – 2016), pe segmentul
probațiune.

7.3.1. Coordonarea implicării instituțiilor massmedia în realizarea reportajelor, subiectelor de
știri, radio și emisiunilor specializate pentru
promovarea activității de probațiune

7.4.1. Promovarea, diseminarea informației și a
indicatorilor de performanță privind
implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului
Justiției (2011 – 2016), pe segmentul probațiune.

www.justice.gov.md
Nr. articolelor
publicate/difuzate
Nr. articolelor publicate pe
pagina web a INP

Nr. materialelor
informaționale publicate pe
pagina web a INP

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

Trimestrul I - IV

Lilia GAIBU
(DAARE)

OBIECTIV 8. Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante activității de probațiune
8.1. Elaborarea și evaluarea documentelor de
politici pe segmentul probațiune (strategii,
concepții, programe, planuri).
8.2. Monitorizarea și întocmirea rapoartelor
privind gradul de implementare a acțiunilor
stabilite în documentele de politici.

8.1.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului probațiunii pentru anii
2016 – 2020
(capitolul V Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018)
8.2.1. Analiza informației și întocmirea
rapoartelor privind gradul de realizare a acțiunilor
stabilite în documentele de politici și Strategia de
reformă a sectorului justiției (2011-2016)

Documente de politici
elaborate

Rapoarte întocmite și
prezentate

OBIECTIV 9: Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probațiune și alte instituții de nivel central, local și internațional
9.1. Implicarea voluntarilor în activitatea 9.1.1. Obținerea statutului de instituție gazdă și
Inspectoratului Național de Probațiune și a elaborarea Regulamentului intern cu privire la
Birourilor de probațiune.
implicarea voluntarilor în activitatea de
probațiune
9.1.2. Recrutarea și integrarea voluntarilor în
activitatea de probațiune

9.2. Monitorizarea activităților desfășurate de
către Birourile de probațiune în comun cu
instituțiile de stat și ONG.

9.2.1. Sistematizarea și analiza rapoartelor
trimestriale privind activitățile desfășurate de
către Birourile de probațiune

Regulament intern elaborat
şi aprobat
Statutul de instituție gazdă
obținut
Nr. anunțurilor publicate
Nr. voluntarilor recrutați şi
selectați
Nr. acorduri de colaborare
încheiate/parteneriate
stabilite la nivel local
Nr. ședințelor/meselor
rotunde organizate și
desfășurate

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)
Birourile de
probațiune

Lilia GAIBU
(DAARE)
Birourile de
probațiune
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9.3. Stabilirea parteneriatelor la nivel central şi 9.3.1. Identificarea instituțiilor de stat și ONG în
local cu instituțiile din comunitate a căror vederea stabilirii parteneriatelor/încheierii
servicii sunt solicitate pentru soluționarea acordurilor de colaborare
problemelor cu care se confruntă beneficiarii
probațiunii.
9.4. Stabilirea parteneriatelor la nivel 9.4.1. Identificarea instituțiilor internaționale în
internațional cu instituțiile a căror servicii sunt vederea stabilirii parteneriatelor/încheierii
solicitate pentru soluționarea problemelor cu acordurilor de colaborare
care se confruntă beneficiarii probațiunii.
9.5.1. Colaborarea cu instituțiile abilitate în
vederea organizării evenimentelor din cadrul INP
la nivel național și internațional
9.6. Coordonarea activităților de probațiune 9.6.1. Elaborarea Planului de acțiuni al proiectului
privind implementarea Proiectului finanțat de pentru anul 2016, pe segmentul probațiunii
Consiliul Europei ,,Sprijin acordat sistemelor de
executare, probațiune și reabilitare în Republica
Moldova”.
9.5. Organizarea evenimentelor la nivel local și
internațional (seminare, conferințe etc.)

Nr. beneficiarilor asistați
Raport întocmit şi plasat pe
pagina web a INP
Nr. scrisorilor de intenție
expediate/acorduri de
colaborare încheiate/
parteneriate stabilite la
nivel central
Nr. activităților desfășurate
în comun
Nr. scrisorilor de
intenție/parteneriate
stabilite/acorduri de
colaborare încheiate
Nr. activităților desfășurate
în comun
Nr. evenimentelor
organizate și desfășurate
Nr. instituțiilor implicate
Plan de acțiuni elaborat
Nr. activităților
desfășurate/implementate

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Ion GOLUBȚOV
(DMAP)
Ghenadie CEBAN
(SRE)
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
Ghenadie CEBAN
(SRE)
Ion GOLUBȚOV
(DMAP)
Vitalie RENIȚĂ
(DJ)
Ghenadie CEBAN
(SRE)

Ghenadie CEBAN
(SRE)

OBIECTIV 10: Perfecționarea sistemului de recrutare, instruire și monitorizare a performanței consilierilor de probațiune
10.1. Organizarea cursurilor de instruire inițială
sau/și continuă a persoanelor care lucrează cu
copiii aflați în contact cu sistemul justiției.
(pct. 6.3.1.3. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
10.2. Instruirea consilierilor de probațiune, a
procurorilor şi a judecătorilor cu privire la
aplicarea legislației ce reglementează activitatea
de probațiune.
(pct. 6.5.3.6. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a

10.1.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite

10.2.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire
10.2.2. Instruirea consilierilor de probațiune cu

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Nr. cursurilor desfășurate
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sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
10.3. Instruirea personalului organelor de
probațiune privind utilizarea programelor de
corecție a comportamentului.
(pct. 6.5.3.8. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
10.4. Evaluarea necesităților de dezvoltare
profesională ale funcționarilor
publici/consilierilor de probațiune, identificate în
cadrul procedurii de evaluare.
10.5. Asigurarea instruirii funcționarilor publici
debutanți şi altor categorii de personal prin
intermediul Academiei de Administrare Publică
pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
10.6. Asigurarea recrutării consilierilor de
probațiune cu studii în domeniul psihologiei și
asistenței sociale.
(pct. 6.3.3.3 Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
(articolul 138, acțiunea 7 Planul național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin
HG nr 808 din 7 octombrie 2014)
10.7. Instruirea consilierilor de probațiune
privind tehnica aplicării Interviului
Motivațional, cu suportul Misiunii Norvegiene
în Moldova – NORLAM.
10.8. Instruirea consilierilor de probațiune
privind utilizarea sistemului de evidență
electronică a subiecților probațiunii (eprobațiune) și sistemul de monitorizare
electronică a subiecților de probațiune.

privire la aplicarea legislației ce reglementează
activitatea de probațiune.
10.3.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire
10.4.1. Identificarea necesităților de instruire și
elaborarea Planului anual de dezvoltare
profesională a funcționarilor publici şi Planului de
instruire continuă a consilierilor de probațiune
10.5.1. Selectarea participanților la cursul de
instruire și elaborarea proiectelor ordinelor de
delegare. Informarea participanților despre locul şi
data desfășurării cursului de instruire
10.6.1. Anunțarea concursului cu privire la
ocuparea funcțiilor publice vacante şi publicarea
funcțiilor publice vacante pe pe portalul
cariere.gov.md și probatiune.gov.md
10.6.2. Desfășurarea concursului cu privire la
ocuparea funcțiilor publice vacante
10.6.3. Instruirea consilierilor de probațiune
recrutați

Nr. persoanelor instruite

Trimestrul I - II

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite
Trimestrul I - IV

Planul anual de dezvoltare
profesională a
funcționarilor publici
elaborat şi aprobat
Nr. cursurilor desfășurate
Nr. funcționarilor publici
instruiți
Publicarea funcțiilor
publice vacante pe portalul
cariere.gov.md și
probatiune.gov.md
Nr. consilierilor de
probațiune cu studii în
domeniu recrutați
Nr. de personal instruit

Trimestrul I

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Trimestrul I - IV

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Trimestrul I - IV
10.7.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire
10.8.1. Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare. Informarea participanților
despre locul şi data desfășurării cursului de
instruire

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite
Trimestrul I - IV
Nr. cursurilor desfășurate
Nr. persoanelor instruite

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

Rodica
BOGHEAN
(DRU)
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10.9 Instruirea consilierilor de probațiune
juvenilă.
(pct. 6.3.3.4. Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiție 2011-2016 aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012)
10.10. Realizarea programelor educaționale
pentru a asigura conștientizarea de către
funcționarii publici a importanței respectării
drepturilor omului.
(acțiunea 1.3.4.4 Planul de implementare a
Planului individual de acțiuni al parteneriatului
Republica Moldova – NATO)

10.9.1. Selectarea consilierilor de probațiune
juvenilă la cursul de instruire și elaborarea
proiectelor ordinelor de delegare. Informarea
participanților despre locul şi data desfășurării
cursului de instruire

Nr. cursurilor desfășurate
Nr. consilierilor de
probațiune instruiți

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

10.10.1. Selectarea participanților la cursul de
instruire și elaborarea proiectelor ordinelor de
delegare

Nr. programelor
educaționale realizate
Nr. persoanelor instruite

Trimestrul I - IV

Rodica
BOGHEAN
(DRU)

OBIECTIV 11.: Executarea bugetului pe mijloace bugetare generale şi speciale a Inspectoratului Național de Probațiune
11.1. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă
contabile.

Dări de seamă întocmite şi prezentate
Situaţie evaluată

Dări de seamă întocmite și
prezentate

11.2. Asigurarea întocmirii devizelor de
cheltuieli şi a planurilor de finanțare pentru
distribuirea mijloacelor financiare pentru anul
2016.
11.3. Asigurarea executării cheltuielilor
destinate realizării obiectivelor prevăzute în
Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 –
2016).

Devize de cheltuieli, planuri de finanțare
elaborate

Devize de cheltuieli,
planuri de finanțare
elaborate

Ordine de plată efectuate, transferuri
executate

Ordine de plată efectuate,
transferuri executate

Director interimar, Inspectoratul Național de Probațiune

Conform
termenilor
stabiliți

Oleg KLIUȘIN
(DEF)

Trimestrul I - IV

Oleg KLIUȘIN
(DEF)

Trimestrul I - IV

Oleg KLIUȘIN
(DEF)

Vladimir POPA
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Abrevieri:
INP – Inspectoratul Național de Probațiune
DMAP – Direcția monitorizare a activității de probațiune
SR – Serviciul resocializare
SPJP – Serviciul probațiune juvenilă și presentenţială
SPC – Serviciul pedepse comunitare
DJ – Direcția juridică
DAARE – Direcția activitate analitică și relații externe
SRE – Serviciul relații externe
DRU – Direcția resurse umane
DEF – Direcția economico – financiară
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