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I. ACTIVITATEA DIRECȚIEI PROBAȚIUNE
Obiectivul major în perioada raportată a vizat monitorizarea procesului de executare a pedepselor
și măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probațiunii, alături de alte obiective și măsuri
asumate în cadrul Planului de acțiuni al INP precum: îndrumarea activității practice a birourilor de
probațiune, monitorizarea, dezvoltarea programelor probaționale în lucru cu persoanele condamnate,
sporirea calității referatelor presentințiale, eficientizarea mecanismului de evaluare a nevoilor și riscului
de recidivă, implementarea parteneriatelor.
Îndrumarea activităţii practice a birourilor de probaţiune
În baza analizei lunare a rapoartelor subdiviziunilor teritoriale privind asigurarea executării
sancțiunii/ pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, analizei rapoartelor
privind derularea programelor probaționale, a rapoartelor privind activitatea de probațiune derulată în
privința minorilor, analizei calitative şi cantitative a referatelor presentinţiale de evaluare psiho-socială a
personalităţii, precum și la solicitările birourilor de probaţiune au fost formulate recomandări, îndrumări
cu privire la modalitatea de punere în executare a sentințelor, aplicarea corectă a instrumentelor specifice
metodologiei de lucru în probațiune, în vederea îmbunătățirii și unificării activității practice.
Monitorizarea aplicării programelor de intervenție;
Utilizarea și dezvoltarea unor noi instrumente de lucru cu persoanele condamnate
În perioada raportată au fost continuate acțiunile de aplicare şi monitorizare la nivel național a
programelor specializate de lucru cu persoanele condamnate. Programele probaționale, reprezentând
instrumente de lucru specializate, necesare consilierilor de probaţiune în activitatea de supraveghere a
persoanelor condamnate. Aceste programe au o structură bine organizată, având la bază cercetări privind
cauzele şi remediile pentru comportamentul infracțional, constituind un suport solid în eforturile de
reintegrare socială a persoanelor care au comis infracțiuni.
1. Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS), implicate 68 persoane: 1 minor, 67
adulți;
2. Program probaţional de diminuarea agresivităţii, implicați 16 minori;
3. Programul de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de
libertate, implicate 83 persoane;
4. Programul „Motivația spre schimbare”, implicate 100 persoane;
5. Programul Asistenţă psihosocială la etapa presentinţială – 225 persoane asistate;
6. Programul de asistență și consiliere a agresorilor familiali, implicate 19 persoane;
7. Programul de consiliere individuală ”Unu la Unu”, implicate 78 persoane;
8. Program educativ „Cetățenie activă”, implicate 49 persoane;
9. Programul probațional For CV, implicați 11 minori.
10. Programul probațional antialcoolic și antidrog, implicate 177 persoane.
În total au fost implicați în programe probaționale 826 de persoane.
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Birourile de probaţiune, ce au înregistrat rezultate bune în perioada raportată, derulând și
implicând în programe cei mai mulți subiecți ai probațiunii sânt: BP Orhei, BP Ceadâr-Lunga, BP
Hâncești, BP Ungheni, BP Chișinău, BP Fălești, BP Strășeni și BP Cimișlia.
Totodată, în cadrul parteneriatului dintre Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru
Justiție Penală Participativă (AJPP), au fost dezvoltate 4 instrumente de evaluare a impactului
programelor probaționale asupra subiecților probațiunii. La 16-17 decembrie 2020, au fost organizate
instruiri privind aplicarea corectă a instrumentelor de evaluare potrivit metodologiei, pilotarea
instrumentelor preconizată pentru anul 2021.
În perioada de referință au fost demarate acțiunile cu Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor în scopul dezvoltării Programului de reducere a abuzului de substanţe.
Implementarea parteneriatelor
În perioada raportată a fost continuată colaborarea cu A.O. „CNFACEM”, Centrul de asistenţă şi
consiliere pentru agresorii familiali din Drochia, A.O. „Stimul” din raionul Ocnița, A.O. „Schimbare
spre o viață mai bună” or. Căușeni, în partea asistenței și consilierii agresorilor familiali, subiecți ai
probațiunii, fiind referite 19 persoane pentru implicare în programul de consiliere a agresorilor familiali.
De asemenea, a fost continuată implementarea dispozițiilor protocolului de colaborare cu Centrul
de Medicină Legală în vederea derulării sesiunilor din cadrul programului probațional antialcoolic și
antidrog.
Tot în perioada raportată au fost aplicate dispozițiile acordului de colaborare cu Centrul de
Dezvoltare în Sănătate ”AFI” în vederea aplicării Screeningului universal pentru depistarea cazurilor de
consum a substanțelor psihoactive, de abuz a substanțelor psihoactive și dependența de acestea în scopul
îndreptării la tratament (în caz de necesitate) a subiecților probațiunii și facilitarea accesului la
examinarea și tratamentul dependenței.
În perioada raportată cu suportul Consiliului Europei în cadrul Programului “Promovarea unui
sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova a fost dezvoltat
un instrument de evaluare a riscurilor și necesităților. Aplicarea instrumentului prezintă o acțiune
complexă, fiind fragmentată pe etape: instruirea privind aplicarea corectă a instrumentului, pilotarea. În
perioada anului 2020 a fost testat instrumentul de evaluare a nevoilor și riscului în trei instituții
penitenciare, ce au fost preselectate spre pilotare: Leova, Rusca și Soroca. Atelierul de evaluare,
prezentarea rezultatelor testării este preconizat în luna februarie 2021.
De asemenea, cu suportul Consiliului Europei în cadrul Programului “Promovarea unui sistem de
justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, a fost elaborat Studiul
privind evaluarea riscului de recidivă și a ratei de reintegrare după probațiune, algoritmul de calcul a
ratei de reintegrare va fi pilotat în subdiviziunile teritoriale pe parcursul anului 2021.
Monitorizarea executării sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate
Activitatea de probaţiune de la nivelul celor 38 de birouri de probaţiune a constat în principal, în
întocmirea de referate presentinţiale la solicitarea organelor din sistemul justiţiei penale, punerea în
executare a hotărârilor judecătorești în cazul persoanelor faţă de care s-au dispus pedepse şi sancţiuni
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neprivative de libertate, precum şi supravegherea, asistenţa persoanelor liberate de pedeapsă şi
răspundere penală, derularea programelor probaționale.
Referitor la activitățile principale ale birourilor de probaţiune, menționăm faptul că în perioada
raportată consilierii de probațiune au gestionat 18464 de persoane sancționate penal și 2657 persoane
sancționate contravențional.
Executarea pedepsei penale/ sancţiunii contravenţionale sub formă de muncă neremunerată în
folosul comunităţii
În perioada raportată în birourile de probaţiune au fost luați în evidenţă 6657 de persoane
condamnate/ sancţionate la muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Analiza generală a datelor statistice face posibilă delimitarea între numărul celorlalte categorii de
subiecți ai probațiunii luați în evidență în perioada raportată și numărul subiecților cărora le-a fost
aplicată MNFC, constatând că ponderea condamnărilor/ sancționărilor la muncă neremunerată în folosul
comunităţii este relativ mare, constituind 70%, înregistrîndu-se o creștere de 11% în raport cu aceeași
perioadă a anului 2019 (59%):

Din numărul total de hotărâri judecătorești parvenite spre executare pe parcursul anului (9465) –
70% (6657) sunt hotărâri cu aplicarea sancțiunii/ pedepsei penale, munca neremunerată în folosul
comunității.
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Din totalul orelor stabilite 936 285,3, au fost real executate 637 857 de ore.

Analiza datelor a făcut posibilă constatarea ratei de executare a pedepsei 70% și a impactului
executării pedepsei/ sancţiunii sub formă de MNFC asupra bugetelor locale, avantajul economic. După
calculele efectuate pe parcursul perioadei raportate la buget s-au economisit 9.907.977 lei, fiind
executate 637 857 de ore. Estimările s-au efectuat, luându-se în calcul cuantumul minim al salariului în
sectorul real și numărul orelor real executate.
Menţionăm lucrările, realizate de către subiecții probaţiunii, aflaţi în evidenţa subdiviziunilor
teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune:
 lucrări de reparaţie, salubrizare şi întreținere a terenurilor la grădiniţele de copii, instituții de
învățământ, centre de plasament, aziluri de bătrâni, instituții medicale, case de cultură, monumente;
 activităţi de salubrizare a zonelor nevalorificate.
A fost extinsă gama locurilor de muncă, subiecții de probațiune fiind implicați în cadrul proiectelor
sociale comunitare.
Persoanele condamnate la muncă neremunerată în folosul comunității, în cazul condamnărilor la
regimul circulației rutiere pe fondul consumului de alcool la volan, au fost implicați pentru executarea
lucrărilor la obiectele de muncă, precum: spitale, centre de medicină legală, cimitire.
Supravegherea în comunitate
Ponderea condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei este suficient de mare.
Aproape jumătate (42%) din munca birourilor de probaţiune constă în supravegherea persoanelor liberați
de pedeapsă cu aplicarea instituțiilor suspendării condiţionate, liberării condiționate, amânării executării
pedepsei. Activitatea de supraveghere, fiind centrată pe două dimensiuni: control şi asistare. Controlul
constând în verificarea modului în care persoana sancționată respectă obligaţiile impuse de către instanţa
de judecată, iar asistenţa îmbinând intervenţia psihologică, intervenția socială.
În vederea susținerii procesului de reintegrare socială și a celui de schimbare comportamentală,
consilierii de probațiune au oferit în număr de 1284 servicii de sprijin, din perspectiva asistenței și
consiliere.
Aceste servicii au fost oferite direct de către consilierii de probațiune sau prin intermediul
specialiștilor instituțiilor din comunitate în funcție de problemele specifice ale persoanei supravegheate.
În acest context, menționăm că de către birourile de probaţiune este dezvoltat un mecanism eficient
de colaborare cu instituţiile din comunitate cu competențe în asistarea integrată a subiecților cu nevoi
speciale, însă cele mai valorificate parteneriate sunt cele cu Agențiile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei
6

de Muncă, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Administraţia Publică Locală, Centre de
plasament, Centre de zi, Instituţii de învățământ.
Un real sprijin în activitatea de probaţiune îl constituie colaborarea birourilor de probațiune cu
anumite organizații neguvernamentale, ce garantează un spectru larg de servicii integrate a subiecților
probaţiunii.
Asistența acordată cu implicarea partenerilor comunitari reiese din paleta de nevoi și probleme ale
subiecților probațiunii: oferirea cursurilor gratuite de formare profesională – 137 persoane, angajare în
câmpul muncii – 180 persoane, plasament temporar – 9 persoane, ajutoare materiale – 69 persoane,
consiliere psihologică – 46 persoane, asistenţă privind perfectarea actelor de identitate/ restabilirea
actelor de identitate – 244 persoane.
În perioada raportată crimă repetată au comis 312 persoane, rata constituind 1,7 %.
Sub aspectul infracțiunilor comise se constată că predomină infracțiunile contra patrimoniului,
infracţiuni în domeniul transporturilor, contra securității şi ordinii publice, contra vieţii şi sănătății
persoanei.
Cauzele ce au determinat comiterea infracțiunilor repetat sunt: personalitate antisocială, abuzul de
substanțe, relațiile familiale/ maritale, atitudini în favoarea săvârșirii infracțiunilor, suport social pentru
infracțiune, situația financiară precară, cercul de prieteni.
În scopul diminuării nivelului riscului de recidivă, subiecții de probațiune au fost reevaluați, fiind
stabilite direcții de intervenții, precum: implicarea subiecților probațiunii în programe probaționale;
asistență și consiliere a subiecților probațiunii întru acoperirea nevoilor criminogene.
Dificultăți constatate în procesul supravegherii:
- supravegherea exercitată de către birourile de probaţiune este dificil de realizat fără o raportare
la respectarea unor obligaţii stabilite de către instanța de judecată.
În perioada de referință, 14,6 % din sentințele parvenite sunt cu obligații.
Cu referire la obligaţiile aplicate persoanelor condamnate – sesizăm ponderea obligaţiilor
restrictive, de genul interdicţiilor, în raport cu obligaţiile pro-active – „de a face”.
Obiectivele pentru 2021 rămân a fi:
1. Îndrumarea activității practice a serviciilor de probaţiune.
2. Monitorizarea aplicării programelor de intervenție, dezvoltarea instrumentelor specializate de
lucru cu condamnații.
3. Monitorizarea executării sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate.
4. Implementarea parteneriatelor.
II. ACTIVITATEA DIRECŢIEI ACTIVITATE ANALITICĂ
1. Dinamica beneficiarilor aflaţi în evidenţa Birourilor de probaţiune
La începutul anului 2020, în luna ianuarie se aflau în evidenţă 11954 persoane, în luna februarie
11896 persoane, în luna martie 11864 persoane, în luna aprilie 11655 persoane, în luna mai 11700
persoane, în luna iunie 11715 persoane, în luna iulie 11687 persoane, în luna august 11745, persoane, în
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luna septembrie 11750 persoane, în luna octombrie 11552 persoane, în luna noiembrie 11413 persoane și
în luna decembrie 11216 persoane. Astfel în perioada raportată, fluxul numărului de persoane aflate în
evidența Inspectoratului Naţional de Probaţiune a fost de 21460 persoane.
Creșterea fluxului de persoane pe parcursul anilor 2017-2020 este reflectată în figura numărul 1.
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Fig. 1. Fluxul (nr.) de persoane pe anii 2017-2020.

2. Analiza activităţii birourilor de probaţiune pentru anul 2020
Tabelul 1: Activităţi de resocializare desfăşurate pe parcursul anului 2020

Instituţia implicată/ Serviciile prestate

1.

2.

3.

Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(Oferirea cursurilor gratuite de formare
profesională; Angajarea în câmpul muncii)
Administraţia Publică Locală
(Ajutor social și material; Identificarea
spațiului locativ; Activități culturaleducative)
Oficiul Stării Civile/ Secţia de Documentare
a populaţie

Nr. subiecţilor probaţiunii care au beneficiat
de servicii
minori

adulți

Total

13

304

317

8

75

83

11

233

244
8

4.

(Perfectarea şi eliberarea actelor de
identitate; Restabilirea actelor de
identitate)
Centre de Plasament, Centre de zi, Asociaţii
Obşteşti, alte instituţii
(Plasament temporar; Cazare; Asistență
medicală; Asistență juridică; Consiliere
psihologică;
Consiliere
familială;
Consiliere educațională; Activităţi culturaleducative, excursii, etc.)
TOTAL

132

508

640

164

1120

1284

Tabelul 2: Numărul (fluxul) condamnaţilor cu obligaţii stabilite
Obligaţii stabilite

Nr. obligațiilor stabilite

Să nu-şi schimbe domiciliul fără acordul organului competent

4543

Să nu frecventeze anumite locuri

289

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

51
103

Să acorde o susţinere materială familiei victimei

21

Să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă

77

Să participe la programe probaţionale

615

Să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii

154

Să fie supus monitorizării electronice

120

TOTAL

5973

Tabelul 3: Interdicţia stabilită prin hotărârea instanţei de judecată
Interdicţia stabilită prin hotărârea instanţei de judecată
1.

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport

2.

Privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Nr. (fluxul)
subiecților de
probațiune
5365
208
9

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

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

102

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

146

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

280

TOTAL

77

828

20

324
7350

3. Mediatizarea activităţii sistemului de probaţiune
Pe parcursul anului 2020 au fost petrecute activități de mediatizare și promovare a activității de
probațiune atât la nivel local, cât și la nivel teritorial. Astfel, pe pagina oficială a instituției au fost plasate
35 comunicate care conțin informații despre activitățile petrecute. Dintre acestea, 10 reprezintă reportaje
TV și radio, restul fiind mediatizarea întâlnirilor oficiale și neoficiale a conducerii INP cu partenerii
strategici. De asemenea, au fost publicate în presă 20 articole. Pe pagina de facebook a INP, au fost
plasate 582 de comunicate, care reflectă activitățile, succesele și progresele birourilor de probațiune
teritoriale.
Promovarea activității de probațiune se realizează prin organizarea campaniilor de conștientizare
și sensibilizare a comunității cu privire la eficiența și avantajele pedepselor alternative și prin informarea
grupurilor țintă cuprivire la rolul și importanța intervenției probațiunii. Aceste acțiuni/ activități sunt
petrecute de către subdiviziunile teritoriale ale INP. Astfel, în scopul promovării activității de
probațiune, au fost organizate mai multe campanii de informare, prevenire și combatere, în cadrul cărora
s-au implicat birourile de probațiune.
În perioada anului 2020, au fost organizate și desfășurate 121 de activități de informare (campanii
de informare și lecții de informare) a populației cu privire la eficiența și beneficiile justiției restaurative,
cu privire la pedeapsa/ sancțiunea sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, programul
probațional ”Drink&Drive”, probațiunea juvenilă. Campaniile de informare s-au axat pe tematicile:
„Stop Consumului de Droguri”, „Stop Alcool la Volan”, „Stop Violenței în Familie”. În aceste activități
au fost implicate toate subdiviziunile teritoriale – 38 birouri de probațiune.
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La nivel de aparat central, INP a elaborat un pliant informativ și o afișă digitală privind
combaterea traficului și consumului de droguri. Pliantul și afișa digitală a fost publicată pe site-ul oficial
web: http://probatiune.gov.md/noutati/spune-nu-drogurilor.
În cadrul Campaniei de prevenire a consumului de alcool la volan „Stop alcool la volan” au fost
implicate toate birourile. Colaboratorii birourilor de probațiune au distribuit pliante informative șoferilor,
au fost petrecute ședințe de lucru cu colaboratorii Inspectoratelor de Poliție, au fost desfășurate ore
informative în cadrul Școlilor Auto din tot teritoriul RM.
În cadrul Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” au fost
implicate 30 de birouri de probațiune: Chișinău, Anenii Noi, Bălți, Bender, Briceni, Cahul, Cantemir,
Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Leova,
Nisporeni, Ocnița, Orhei, Râșcani Nord, Rezina, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Ștefan Vodă, Taraclia,
Telenești și Vulcănești. Consilierii de probațiune au petrecut ore informative în cadrul insitutțiilor de
învățământ, ședințe de lucru cu ofițerii de poliție, cu reprezentanții APL, DASPF, ONG. De asemenea au
fost organizate flash-moburi.
În cadrul Campaniei pentru prevenirea delicvenței juvenile au fost implicate 9 birouri de
probațiune: Șoldănești, Ștefan Vodă, Taraclia, Glodeni, Hâncești, Ceadâr-Lunga, Călărași, Rezina și
Chișinău. Birourile de probațiune au desfășurat ore informative în cadrul instituțiilor de învățământ și au
informat societatea prin distribuirea pliantelor informative.
În cadrul Campaniei pentru promovarea alternativelor la detenție, și anume munca neremunerată
în folosul comunității, au fost implicate 10 birouri de probațiune: Anenii Noi, Briceni, Cimișlia,
Șoldănești, Glodeni, Dondușeni, Ungheni, Bălți, Ștefan Vodă și Ialoveni. În cadrul acestei camapanii, pe
lângă informarea publicului cu privire la alternativele la detenție, colaboratorii birourilor de probațiune
au implicat subiecți care au pedeapsa/sancțiunea cu MNFC, în proiecte sociale, și anume reparația,
construcția, amenajarea locurilor cu destinație socială (școli, grădinițe, centre pentru copii).
În cadrul Camapniei naționale privind combaterea traficului de ființe umane, au fost implicate
28 de birouri de probațiune: Chișinău, Anenii Noi, Bălți, Bender, Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni,
Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Florești, Glodeni, Hâncești, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei,
Rezina, Soroca, Strășeni, Șoldănești, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni și Vulcănești. În cadrul
acestei campanii, colaboratorii birourilor de probațiune au desfășurat mai multe ședințe cu: ANOFM,
APL, Agențiile de turism și de angajare în câmpul muncii în străinătate.
În cadrul Campaniei de prevenire și combatere a HIV/SIDA „E în puterea ta”, în colaborare cu
A.O. „Inițiativa Pozitivă”, s-au implicat 14 birouri de probațiune: Chișinău, Basarabeasca, Bălți, Cahul,
Cimișlia, Florești, Hâncești, Strășeni, Ocnița, Orhei, Râșcani Nord, Șoldănești, Taraclia și Vulcănești.
Birourile de probațiune au desfășurat activități în comun cu reprezentanții A.O. „Inițiativa Pozitivă” și cu
Centrele de sănătate.
Conducerea INP și alți reprezentanți au participat în mai multe emisiuni TV și radio. Astfel, pe
parcursul anului 2020, în vederea promovării activității sistemului de probațiune și asigurării
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transparenței pentru cetățeni, în presa raională au fost publicate 13 articole ce vizează activitatea de
probațiune. Articolele au fost publicate de către birourile de probațiune: Taraclia, Ungheni, Florești,
Râșcani Nord, Șoldănești, Bender, Edineț, Glodeni și Hâncești.
De asemenea, Biroul de probațiune Chișinău a realizat un reportaj video pentru Prime TV,
intitulat „Munca neremunerată în folosul comunității – lecții de viață pentru condamnați”:
https://prime.md/ro/emisiune/prima-ora-42191-video--97464.html?fbclid=IwAR0FDu0dmagiMjyqfM1nDzzPoVr7Kqb_eZT_tGCvgsGU4Zhaa6HeBCZ4ZEc.
Posturile de televiziune Jurnal TV, Primul în Moldova și Cotidianul.md au difuzat reportaje
video privind programul probațional antialcool/ antidrog ”Drink&Drive”, condițiile de desfășurare și de
participare în cadrul programului:
https://www.jurnaltv.md/news/763d017bb0771803/soferii-prinsi-bauti-la-volan-sunt-educati-in-cadrulprogramului-drink-and-drive.html;
https://primul.md/lectii-pentru-soferii-prinsi-beti/;
https://cotidianul.md/2020/10/14/video-reeducarea-soferilor-bauti-la-volan-a-fost-reluata-dupa-o-pauzade-sapte-luni-cum-are-loc-acum-programul-care-include-o-vizita-la-morga/.
Posturile de televiziune Publika TV, TV8, NTV, Primul în Moldova, Cotidianul.md și Agora au
difuzat reportaje video privind modificările legislative care prevăd aplicarea monitorizării electronice a
agresorilor familiali imediat după pronunțarea ordonanței de protecție, care intră în vigoare începând cu
03.01.2021:
https://www.publika.md/tot-mai-multe-cazuri-de-violenta-in-familie-in-primele-9-luni-ale-anuluimagistratii-au-emis-478-de-ordonante-deprotectie_3090737.html?fbclid=IwAR2qbYdvbN_AkC4mfxf3I_JGlQth5KMFo4GVAfTCr3yLZPFy69I
vn6qKB0w#ixzz6g133f5iY;
https://tv8.md/2020/10/05/video-bratarile-electronice-colacul-de-salvare-pentru-victimele-violenteiagresorii-vor-fi-monitorizati-prin-gps/;
http://ntv.md/index.php?newsid=36788;
https://primul.md/bratari-gps-pentru-agresori/;
https://cotidianul.md/2020/10/05/din-anul-2021-agresorii-si-victimele-violentei-in-familie-vor-fimonitorizati-electronic-cum-va-functiona-sistemul/;
https://agora.md/stiri/77950/victimele-violentei-in-familie-vor-fi-protejate-prin-dispozitive-electroniceagresorii-vor-purta-bratari-ce-vor-indica-pe-alte-dispozitive-apropierea-lor.
În cadrul Campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, au fost elaborate 4
spoturi video, în scopul prevenirii și descurajării actelor de violență.
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4. Coordonarea documentelor de politici
Au fost elaborate şi prezentate pentru aprobare:
- Planul de acţiuni al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2020;
- Planul de acţiuni al Direcţiei activitate analitică pentru anul 2020;
- Planurile de acţiuni a subdiviziunilor structurale a INP pentru anul 2020;
- Planurile de acţiuni al Birourilor de probaţiune pentru anul 2020;
- Planurile de acţiuni a Inspectoratelor regionale de probaţiune pentru anul 2020;
- Planul de priorități pentru anul 2020 al INP.
Au fost remise propuneri pentru elaborarea:
- Planului de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2020;
- Planului Strategiei Sectorială de cheltuieli pentru anul 2019-2021 (CBTM);
- Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2019-2021;
- Strategiei naţionale antidrog pentru anii 2019-2027 şi Planului naţional de acţiuni antidrog
pentru anii 2019-2020;
- Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2030”;
- Planul de priorități pentru anul 2020 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 20162020;
- Planului de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2020;
- Planul Strategiei Sectorială de cheltuieli pentru anul 2020;
- Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anul 2020;
- Planul de acţiuni al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru anul 2020;
- Planul de acţiuni al Direcţiei activitate analitică pentru anul 2020;
- Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020, pentru anul 2020;
- Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2018-2020 ;
- Planul privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violența în familie 20182023;
- Planul privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 2018-2020.
5. Gradul de realizare a Planului de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune
pentru perioada anilor 2016-2018
Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea
culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben;
acțiuni nerealizate – roșu.
Dintre acțiunile scadente la 31 decembrie 2016 – 18 acțiuni sunt realizate, 4 acțiuni realizate
parțial, 0 acțiuni – nerealizate.
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Dintre acțiunile scadente la 31 decembrie 2017 – 27 acțiuni sunt realizate, 2 acțiuni realizate
parțial, 0 acțiuni – nerealizate.
Dintre acțiunile scadente la 31 decembrie 2018 – 5 acțiuni sunt realizate, 1 acțiune realizată
parțial, 1 acțiune – nerealizată.
Dintre acțiunile scadente la 31 decembrie 2019 – 4 acțiuni sunt realizate, 7 acțiuni realizate
parțial, 1 acțiune – nerealizată.
Dintre acțiunile scadente la 31 decembrie 2020 – 18 acțiuni sunt realizate, 0 – acțiuni realizate
partial, 0 – acțiuni nerealizate.

Gradul general de realizare a Planului de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sitemului de
probațiune pentru anii 2016-2020
Total acțiuni

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate
parțial

Acțiuni nerealizate

80

77

2

1

100 %

96,25 %

2,5 %

1,25 %

Acțiuni scadente

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate
parțial

Acțiuni nerealizate

61

59

2

0

100 %

96,72 %

3,28 %

0%

Acțiuni cu caracter
continuu

Acțiuni realizate
(pentru perioada
raportată)

Acțiuni realizate
parțial (pentru
perioada raportată)

Acțiuni nerealizate
(pentru perioada
raportată)

19

18

0

1

100 %

95 %

0%

5%

Gradul general de realizare a PA al SDSP pentru anii 2016-2020 (total acțiuni-80) constituie
– 77 de acțiuni sunt realizate, 2 acțiuni sunt realizate parțial, 1 acțiune – nerealizată. Din totalul de 80 de
acțiuni, 59 au fost realizate, 18 au fost realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni realizate parțial și
1 acțiune nerealizată pentru perioada de raportare (conform tabelului).
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La realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a sistemului de
probațiune pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, contribuții semnificative având
Norlam, Eutap-4, Consiliul Europei, A.O. ”Inițiativa Pozitivă”, AJPP etc
6. Participări în grupuri (şedinţe) de lucru
În perioada raportată, au fost organizate 24 de evenimente (ședințe de lucru) privind
dezvoltarea sistemului de probațiune și extinderea colaborării cu partenerii naționali și internaționali
(Consiliul Europei, Ambasada Americii, GIZ, IGP, AJPP, Judecătoria Chișinău, ANP), după cum
urmează:
- La 22 ianuarie 2020, a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții CoE, în cadrul căreia s-au
pus în discuție implementarea recomandărilor CoE privind serviciul de probațiune și impactul acestora.
- La 5 februarie 2020, a fost semnat Acord de colaborare cu Administrația Națională a
Penitenciarelor în vederea asigurării schimbului de informații înterinstituțional.
- La 18 februarie 2020, a fost semnat Acord de parteneriat între INP, ANP și GIZ. Scopul
acordului este facilitarea procesului de reabilitare și reinserție a deținuților și a persoanelor care urmează
a fi eliberate din penitenciare.
- La 27 februarie 2020, INP a participat în cadrul Forumului Național „Justiție pentru toți.
Agenda 2030”. În cadrul acestui forum au fost abordate subiecte ce țin de asistența și intervenția
probațiunii în lucrul cu agresorii familiali.
- La 9 martie 2020, a avut loc ședința de lucru cu Excelența Sa, Ambasadorul Franței în
Republica Moldova, unde s-au discutat oportunitățile cooperării moldo-franceze pe segmentul
delicvenței juvenile.
- La 10 martie 2020, a avut loc ședința de lucru cu președintele Fundației „TeDoy”, privind
implementarea serviciilor pentru categoriile defavorizate.
- La 15 iunie 2020, a fost semnat Acord de colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră. Scopul acordului este schimbul de informații între Părți întru asigurarea executării corecte și
oportune a pedepselor penale și a sancțiunilor contravenționale.
- La 26 iunie 2020, a fost semnat Acordul de tip plan, în cadrul Campaniei antidrog „Cunoștințe
mai bune pentru grijă mai bună”. Acordul a fost semnat între mai multe instituții partenere.
- La 15 iulie 2020, a avut loc o întâlnire oficială între Inspectoratul Național de Probațiune
(INP) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Scopul întâlnirii fiind extinderea
cooperării dintre INP și GIZ pe componenta resocializării subiecților de probațiune astfel încât balanța să
încline în direcția extinderii ariei de contribuabili.
- La 04 septembrie 2020, în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune (INP), a avut loc
ședința de lucru cu președinta Asociației pentru Justiție Penală Participativă (AJPP). În cadrul ședinței au
fost puse în discuție subiectele ce țin de proiectele care urmează a fi demarate și implementate de către
INP în comun cu AJPP, cu suportul financiar al Ambasadei Olandei și UNICEF Moldova.
- La 11 septembrie 2020, a avut loc o ședință online, cu participarea reprezentanților de la
Direcția Națională de Probațiune din România și Serviciul de Probațiune din Ucraina, sub egida
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NORLAU Norvegia. În cadrul ședinței s-a discutat despre posibilitatea încheierii unui Memorandum de
colaborare trilateral între INP, DNP și Serviciul de Probațiune din Ucraina.
- La 11 septembrie 2020, a avut loc ședința de lucru cu participarea conducerii și
reprezentanților Inspectoratului Național de Probațiune (INP) și reprezentanții A.O. „Inițiativa Pozitivă”.
Colaborarea părţilor are drept scop umanizarea politicilor antidrog în Republica Moldova prin
promovarea și implementarea măsurilor alternative pedepselor, inclusiv implementarea eficientă a
programelor probaționale de reabilitare în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni asociate consumului
de droguri.
- La 02 septembrie 2020, directorul Inspectoratului Național de Probațiune a participat în cadrul
întâlnirii online a Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiuni a Consiliului Europei
(CoE) pentru Republica Moldova. În cadrul întrunirii, au fost discutate acțiunile ce au fost realizate cu
suportul CoE, și anume, sprijinul pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului
judiciar din partea Comisiei Europene pentru eficiența măsurilor și instrumentelor de justiție;
consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției de a oferi servicii calitative în conformitate cu
standardele europene, în special pentru a combate discriminarea.
- La 06 octombrie 2020, în incinta Inspectoratului Național de Probațiune (INP) a avut loc o
ședință de lucru, cu participarea managerului programului Consiliului Europei ”Promovarea unui sistem
de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, Anastasia SALIUK. În
cadrul ședinței, s-a discutat despre structura și conținutul esențial al agendei pentru perioada imediat
apropiată și adaptarea acesteia la rigorile condiționate de pandemie în așa fel încât să nu fie afectate
prioritățile și principiile programului de promovare a unui sistem de justiție restaurativă bazat pe
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.
- La 16 octombrie 2020, în cadrul Programului Consiliului Europei (CoE), a avut loc prima
ședință online de prezentare a draftului raportului de evaluare a intervențiilor și Programelor
Probaționale disponibile Sistemului de Probațiune din Moldova.
- La 22 octombrie 2020, a avut loc ședința de lucru sub formă de masă rotundă, cu participarea
profesioniștilor din sistemul de justiție, și anume: judecători, procurori, partenerii societății civile,
Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), dar și angajații Inspectoratul Național de
Probațiune (INP). În cadrul discuțiilor, s-a pus accentul pe necesitatea aplicării programelor probaționale
chiar și la etapa urmăririi penale.
- La 21 octombrie 2020, a avut loc ședința de lucru cu participarea directorului Inspectoratului
Național de Probațiune, Andrei Iavorschi, Mark Williams, fondator TeDoy și alți reprezentanți ai
fundației, dar și partenerii din cadrul Asociației Casa Mărioarei. Ședința de lucru a fost generată de
necesitatea imperativă a creării Centrului de reabilitare și asistență pentru tineri și agresori, în cadrul
căruia vor fi fortificate eforturile comune multi-instituționale.
- La 09 noiembrie 2020, a avut loc ședința de lucru online, cu Robert Alexander, Consilier
superior pe aplicarea legii. Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat pe marginea combaterii violenței
domestice și prevenirea recidivei, prin implementarea modificărilor legale, și anume, aplicarea
monitorizării electronice agresorilor imediat după pronunțarea ordonanței de protecție.
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- La 11 noiembrie 2020, a avut loc ședința consultativă privind reconfigurarea sistemului
existent de formare inițială și continuă a consilierilor de probațiune din cadrul Inspectoratului Național
de Probațiune.
- La 13 noiembrie 2020, a avut loc ședinta de lucru online cu participarea lui Robert Alexander,
consilier superior pe aplicarea legii și Șeful Direcției nr. 6 a Inspectoratului Național de Investigații al
IGP. Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat pe extinderea cooperării dintre Inspectoratul Național de
Probațiune și Inspectoratul General al Poliției, cu suportul Ambasadei SUA.
- La 20 noiembrie 2020, a avut loc ședința de lucru online de prezentare a raportului de evaluare
a programelor probaționale implementate de către Inspectoratul Național de Probațiune.
- La 23 noiembrie 2020, a avut loc ședința de lucru privind remodelarea sistemului existent de
formare inițială și continuă a angajaților din sistemul de probațiune.
- La 25 noiembrie 2020, întru asigurarea diseminării Programului probațional primar
obligatoriu, a avut loc o ședință de lucru online, cu participarea directorului Inspectoratului Național de
Probațiune (INP), Andrei Iavorschi, președintele Asociației pentru Justiție Penală Participativă (AJPP),
Augustina Bolocan-Holban, specialist în protecția copiilor UNICEF Moldova, Traian Țurcanu,
specialiști din cadrul AJPP, specialiști din cadrul INP, dar și numeroși actori ai justiției penale
(judecători și procurori). Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat pe prezentarea traseului de implemnetare
a programului sus menționat, prezentarea viziunii profesioniștilor din sistemul național de probațiune
vis-a-vis de utilitatea programului, dar și sprijinul oferit de experții din România în elaborarea acestui
program.
- La 30 noiembrie 2020, a avut loc ședința de lucru online cu Robert Alexander, consilier
superior pe aplicarea legii, Secția Justiția Penală și Aplicare a Legii (INL) Ambasada SUA. Discuțiile
din cadrul ședinței s-au axat pe componenta de schimb de experiență cu Departamentul de Marshall
SUA, în scopul familiarizării și eventualei preluări a bunelor practici. S-a găsit necesar și imperativ
crearea Centrului de asistență și consiliere pentru subiecții sistemului de probațiune, astfel fiind posibilă
acordarea asistenței specializate și orientate spre nevoile și necesitățile subiecților, serviciile fiind oferite
în cadrul unei singure instituții.7. Organizarea de către INP a ședințelor/ atelierelor de lucru cu actorii
comunitari
În vederea coordonării activităţilor reprezentanţilor altor autorităţi publice centrale şi autorităţilor
publice locale, organizaţiilor necomerciale în domeniul probațiunii, pe parcursul anului 2020 au fost
organizate, de către Birourile de probațiune, 42 Consilii Consultative. În urma consiliilor consultative
organizate, au fost elaborate 2 rapoarte (semestrial și anual) cu privire la activitatea acestora.
Totodată, pe parcursul anului 2020 au fost elaborate și expediate 3 scrisori de intenție adresate
Ambasadei Franței în Republica Moldova, Ambasadei Olandei în Republica Moldova și Serviciului de
probațiune din Olanda. Astfel, în urma expedierii scrisorii de intenție către Serviciul de Probațiune din
Olanda, a fost organizată și desfășurată ședința online cu reprezentanții Serviciului de Probațiune din
Olanda, în cadrul căreia a fost discutată posibilitatea cooperării între Sistemul de Probațiune din
Republica Moldova și cel Olandez pe marginea asistenței subiecților de probațiune și a dezvoltării
conținutului programelor probaționale.

17

Pentru perioada anului 2020, INP a semnat 8 acorduri de colaborare la nivel național, cu instituții
partenere, precum: IGP, IP „Servicii de asistență subiecților violenței în familie”, Centrul de asistență și
Consiliere pentru Agresorii Familiali, Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor, ANP,
Academia de poliție „Ștefan cel Mare”, GIZ, IGPF.
De asemenea, Biroruile de probațiune teritoriale au semnat 34 acorduri de colaborare cu
instituțiile partenere (APL, DOFM, ANOFM, Direcția Generală de Învățământ, Instituții de învățământ,
Asociații obștești), în vederea dezvoltării mecanismului de lucru întru resocializarea și oferirea asistenței
pentru subiecții de probațiune.

III. ACTIVITATEA DIRECȚIEI RESURSE UMANE
Întru realizarea obiectivelor strategice prin promovarea şi implementarea unui management
eficient al resurselor umane, pe parcursul anului 2020, Direcţia resurse umane a efectuat următoarele
activităţi:
Potrivit Statului de personal avizat favorabil de Cancelaria de Stat cu nr.62 din 16 decembrie
2019, constituie 285 unităţi, dintre care:
- 39 unităţi în aparatul central;
- 246 unităţi în subdiviziunile teritoriale.
La situaţia din 31 decembrie 2020, funcţii publice/ posturi ocupate – 236, unităţi vacante – în număr de
30 și temporar vacante – în număr de 19.
Pe parcursul anului curent au demisionat 47 de persoane, dintre care 27 de funcționari publici și 20 de
personal tehnic din cadrul subdiviziunilor structurale și teritoriale al Inspectoratului Național de
Probațiune.
În evidenţa Direcţiei resurse umane sunt 151 acte administrative de ordin general, 975 – acte
administrative de ordin personal şi 46 dispoziţii.
Ţinând 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 implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor
2016–2020, pe parcursul perioadei de raportare în urma concursurilor organizate şi desfăşurate au fost
numiți în funcţie – 60 de persoane, pentru funcţiile publice vacante de consilier de probaţiune/ inspector
principal în următoarele subdiviziuni: Direcția monitorizare electronică, Direcția financiară, Anenii Noi,
Inspectoratele regionale de probațiune Centru, Nord, Sud, Birourile de probațiune: Chișinău, Ialoveni,
Soroca, Sângerei, Ungheni, Hâncești, Cantemir, Orhei, Fălești, Cahul, Bălți, Strășeni, Șoldănești etc.
Pe parcursul perioadei de raportare în urma concursurilor organizate şi desfăşurate au fost numite în
funcţie 9 persoane cu studii în domeniul psihologiei, asistenţei sociale, şi pedagogiei pentru funcţiile
publice vacante de consilier de probaţiune în următoarele Birouri de probaţiune: Chişinău (4 persoane),
Anenii Noi (2 persoane), Ungheni (2 persoane) şi Făleşti (1 persoană).
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Funcționarii publici angajați prin concurs/ transfer au fost supuși verificării conform Legii nr.
271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
Ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1281 din 26 decembrie 2018 pentru stabilirea
moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcţiile vacante
înregistrate, Inspectoratul Naţional de Probaţiune este în imposibilitate de a suplini funcţiile/ posturile
vacante.
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (7) al Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar, au fost atribuite următoarea treaptă de salarizare la 37 de funcționari
publici.
În temeiul art. 33 şi 34 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
ținând cont de rezultatele procedurii de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici a
fost conferit gradul de calificare imediat superior la 25 de funcţionari publici.
În scopul stimulării individuale a personalului de a obţine rezultate optime în activitate, în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a avut loc
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului, în urma căreia lunar se va acorda
spor pentru performanţă.
În scopul perfecționării în mod continuu a abilităţilor profesionale ale angajaţilor a fost elaborat:
- Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru
anul 2020;
- Planul de dezvoltare profesională internă a consilierilor de probaţiune din cadrul
subdiviziunilor teritoriale, în anul 2020.
Prin urmare, pe parcursul anului curent au fost organizate şi desfăşurate seminare/ cursuri de
instruire în comun cu Institutul Național al Justiției, Academia de Administrare Publică, Asociația pentru
Justiție Penală Participativă, următoarele cursuri de dezvoltare profesională:
- „Modalităţi de lucru cu agresorii familiali şi tehnici de prevenire a violenţei faţă de femei şi
copii”;
- „Aplicarea programelor probaționale în cadrul sistemului național de justiție penală”;
- „Implementarea programului probațional primar obligatoriu pentru copii în conflict cu
legea”;
- „Probaţiunea juvenilă: elaborarea referatului presentinţial”;
- „Integritatea profesională a consilierului de probaţiune”;
- „Etica și integritatea profesională în sectorul public”;
- „Modalităţi de lucru cu agresorii familiali şi tehnici de prevenire a violenţei pentru femei şi
copii”;
- „Integrarea profesională în funcția publică”;
- „Managementul organizațional”;
- „Eficientizarea activității profesionale în administrația publică”;
- „Recrutarea și selectarea personalului”;
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- „Managementul conflictelor”;
- „Gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă”;
- „Etica și integritatea profesională în sectorul public” etc.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.673/2017 pentru implementarea Legii nr.133/2016
privind declararea averii şi intereselor persoanele, în permanenţă a fost completat şi actualizat “Registrul
electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale” cu datele referitoare la subiecții
declarării averii și a intereselor personale.
Pe parcursul anului 2020, a fost continuată procedura de prelungire a valabilității semnăturii
electronice, au fost elaborate actele de predare-primire pentru dispozitivele electronice şi predate sub
semnătura subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, precum şi au fost solicitate dispozitive
pentru eliberarea inițială a dispozitivelor electronice pentru noii angajați și pentru persoanele reîncadrate.
Pe parcursul anului 2020 a fost recrutat și selectat 1 voluntar in cadrul BP Chișinău. Domeniile
de activitate a voluntarilor au fost identificate în cadrul subdiviziunilor structurale și teritoriale ale
Inspectoratului Național de Probațiune.
În prima zi a începerii desfășurării activității de voluntariat în cadrul subdiviziunilor structurale și
teritoriale voluntarului i-a fost prezentat, după cum urmează: ghidul voluntarului, regulamentul intern cu
privire la implicarea voluntarilor, clauza de confidenţialitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter
personal, codul de etică al instituţiei. În total au fost implicaţi 9 voluntari pe parcursul anului 2020.
Pe parcursul anului 2020 au fost elaborate și aprobate 4 proiecte de ordin privind desfășurarea
stagiilor de practică.
Au fost elaborate şi aprobate 26 de Planuri de desfăşurare a activităţilor de instruire a
funcţionarului public debutant şi 26 de Programe de desfăşurare a perioadei de probă a funcţionarului
public debutant.
La solicitările Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat
65 de avize cu privire la testarea integrităţii profesionale în conformitate cu Legea nr. 325 din 23
decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
IV. ACTIVITATEA DIRECŢIEI JURIDICE
Direcția juridică pe parcursul anului 2020 a realizat următoarele activităţi de bază:
1. A elaborat şi a efectuat expertiza juridică a contractelor şi acordurilor înaintate spre semnare
conducerii Inspectoratului Național de Probațiune.
2. A examinat și a vizat proiecte de ordine şi dispoziţii.
3. A examinat și a pregătit avize asupra proiectelor de acte legislative și normative parvenite de
la alte autorități publice.
4. A efectuat anchete de serviciu şi a organizat şedinţele Comisiei de disciplină în privinţa
abaterilor disciplinare comise de către unii angajaţi din cadrul subdiviziunilor interioare și teritoriale.
5. A reprezentat instituția în instanţele de judecată, organele procuraturii și inspectoratele de
poliție.
6. A asigurat evidența cazurilor de influență necorespunzătoare și funcționarea liniei fierbinte
anti-corupție a Inspectoratului Național de Probațiune.
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7. A elaborat și a prezentat Ministerului Justiției proiectul Legii privind modificarea cadrului
legislativ în scopul asigurării monitorizării electronice de către organele de probațiune a persoanelor care
comit acte de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție victimei.
8. A participat în grupul de lucru instituit de Inspectoratul General al Poliției privind
monitorizarea și analiza cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a
integrității corporale a victimelor.
9. A participat în grupurile de lucru organizate de Consiliul Europei privind instruirea inițială și
continuă a angajaților din probațiune.
10. A fost elaborat proiectul de lege privind transferul organelor de probațiune de la ,,Grupul
ocupațional Administrație publică (A)” la ,,Grupul ocupațional ,,Justiție (B)”, fiind remis Ministerului
Justiției spre coordonare la 25.06.2020 nr. 07/265.
11. A elaborat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1006/2008 privind aprobarea
modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune, în corespundere cu Decizia
Comisiei Naționale de Heraldică, nr. 193-V.01. din 01.10.2019.
12. A elaborat proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 827/2010 privind organizarea și
funcționarea organelor de probațiune, în partea de majorare a efectivului-limită de personal.
13. A elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind transmiterea unui bun imobil din gestiunea
Agenției Servicii Publice în gestiunea economică a Inspectoratului Național de Probațiune (BP Cimișlia).
14. A participat la elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind transmiterea unor bunuri
imobile din gestiunea Cancelariei de Stat în gestiunea economică a Inspectoratului Național de
Probațiune (BP Călărași).
15. A examinat petiţii şi a asigurat un control intern eficient în respectarea legislaţiei la primirea,
evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor.
16. A acordat asistenţă juridică subdiviziunilor interioare şi teritoriale pe chestiunile ce reies din
competenţa de activitate.
V. ACTIVITATEA DIRECȚIEI MONITORIZARE ELECTRONICĂ
Pe parcursul anului 2020, activitatea DME a fost asigurată de către 12 angajaţi: şeful direcției,
şeful adjunct al direcției, 8 inspectori principali și 2 inspectori superiori.
Conform statelor de organizare, Direcția monitorizare electronică, a fost compusă din 12 funcții,
şeful direcției, şeful adjunct al direcției, 8 inspectori principali și 2 inspectori superiori.
În această perioadă au fost supuşi monitorizării electronice – 189 de persoane, din care:
- 69 de subiecți ai probațiunii cu diferite obligații stabilite de către instanțele de judecată;
- 80 de persoane cărora le-a fost stabilită măsura preventivă – arest la domiciliu;
- 5 de persoane cărora le-a fost stabilită măsura preventivă – control judiciar;
- 35 de persoane condamnate cu deplasare fără escortă în afara penitenciarului.
Ianuarie – 17 persoane: 6 cu arest la domiciliu, 10 – subiecți ai probațiunii, 1 – deplasare fără
escortă în afara penitenciarului.
Februarie – 14 persoane: 7 cu arest la domiciliu, 7 – subiecți ai probațiunii.
Martie – 10 persoane: 6 cu arest la domiciliu, 4 – subiecți ai probațiunii.
Aprilie – 11 persoane: 7 cu arest la domiciliu, 3 – control judiciar, 1 – deplasare fără escortă în
afara penitenciarului.
Mai – 12 persoane: 5 cu arest la domiciliu, 6 – subiecți ai probațiunii, 1 – deplasare fără escortă
în afara penitenciarului.
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Iunie – 13 persoane: 6 cu arest la domiciliu, 7 – subiecți ai probațiunii.
Iulie – 11 persoane: 3 cu arest la domiciliu, 8 – subiecți ai probațiunii.
August – 19 persoane: 5 cu arest la domiciliu, 14 – subiecți ai probațiunii.
Septembrie – 34 persoane: 2 cu arest la domiciliu, 2 – subiecți ai probațiunii, 30 – deplasare fără
escortă în afara penitenciarului.
Octombrie – 11 persoane: 7 cu arest la domiciliu, 1 – control judiciar, 2 – subiecți ai probațiunii,
1 – deplasare fără escortă în afara penitenciarului.
Noiembrie – 18 persoane: 14 cu arest la domiciliu, 4 – subiecți ai probațiunii.
Decembrie – 16 persoane: 10 cu arest la domiciliu, 5 – subiecți ai probațiunii, 1 – deplasare fără
escortă în afara penitenciarului.
VI. ACTIVITATEA DIRECŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE
Pe parcursul perioadei de raportare Direcţia economico-financiară a prezentat Ministerului
Justiţiei rapoarte financiare despre executarea bugetului: anual 2020, trimestrial 2020, în termen,
incluzând:
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 decât salariul şi impozitul pe venit reţinut
din aceste plăţi.
12. Darea de seamă (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 12 luni de activitate a anului 2020, Direcţia economico-financiară a
asigurat:
1. Coordonarea procesului de organizare a activităţii financiare a Inspectoratului Naţional de
Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale.
2. 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.
3. Executarea controlului asupra utilizării corecte şi economice a mijloacelor băneşti, în
conformitate cu repartizările bugetare şi folosirea lor conform destinaţiei.
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4. Asigurarea elaborării proiectului bugetului şi planificarea alocaţiilor pentru întreţinerea
Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale.
5. Organizarea şi supravegherea procesului de control intern economico-financiar, inclusiv şi cu
privire la efectuarea inventarierii.
6. 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.
7. Efectuarea evidenţei şi circulaţiei tuturor bunurilor existente, aflate la balanţa Inspectoratului
Naţional de Probaţiune şi subdiviziunilor teritoriale, asigurarea calculării uzurii mijloacelor fixe.
8. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind mişcarea bunurilor materiale.
9. Participarea la inventarierea patrimoniului, activelor şi pasivelor Inspectoratului Naţional de
Probaţiune şi subdiviziunilor teritoriale, asigurarea pregătirii listelor de inventariere.
10. Efectuarea evidenţei contabile a documentelor de strictă evidenţă şi documentelor băneşti.
11. Înregistrarea şi evidenţa documentelor primare ce ţin de calcularea salariului precum şi
calcularea salariilor, indemnizaţiilor, concediilor de odihnă şi medicale ale personalului.
12. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă ce ţin de calculul şi plata salariului.
13. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind salariul.
14. Evidenţa decontărilor privind resursele colectate şi întocmirea rapoartelor lunare.
15. Ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor de decontare cu diferiţi debitori şi creditori
privind achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor.
16. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea transferurilor prin Trezoreria teritorială.
17. Efectuarea evidenţei operaţiunilor de circulaţie a mijloacelor băneşti în conturile curente
bugetare.
18. Înregistrarea documentelor primare, conform tipului de operaţiuni, în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă.
19. Calcularea deplasărilor în interes de serviciu şi evidenţa decontărilor cu titularii de avans.
20. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind decontările cu furnizorii de bunuri şi
servicii.
21. 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.
22. Implementarea LEGEI Nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar.
23. 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.
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