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Propunerile Institutului de Reforme Penale privitor la   
Planul de acŃiuni  pentru implementarea Strategiei de  
reformare a sectorului justiŃiei pentru anii 2011-2016 

 
 

 
PILONUL II  JustiŃia Penală 

 
 

Obiectiv specific:  Eficientizarea procesului de investigaŃie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului,  
asigurării securităŃii fiecărei persoane şi diminuării nivelului criminalităŃii 

 
 

 
DirecŃia strategică:  2.1. Revizuirea conceptului şi procedurii fazei pre-judiciare 

 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

2.1.5. PerfecŃionarea legislaŃiei procesual 
penale în vederea înlăturării 
contradicŃiilor existente între aceasta şi 
standardele existente în domeniul 
protecŃiei drepturilor omului şi 
libertăŃilor fundamentale 

1. Studiu de evaluare a performanŃei sistemului de justiŃie penală prin prisma jurisprudenŃei 
CEDO elaborat şi recomandări formulate; 2. Propuneri de modificare a cadrului legal şi 
instituŃional elaborate şi adoptate. 

 
2012 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura 

Generală 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
Centrul pentru 
Combaterea 

Crimelor 
Economice şi a 

CorupŃiei 
Serviciul Vamal 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Reducerea termenului de reŃinere a                      Acte normative Ministerul JustiŃiei 
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persoanei de la 72 la 48 ore modificate 
2.                          

3.                          

4.                          
 

 
DirecŃia strategică:  2.2. Consolidarea profesionalismului şi independenŃei procuraturii 

 
 

 
DirecŃia strategică:  2.3. Consolidarea capacităŃilor profesionale individuale şi instituŃionale de investigare a infracŃiunilor 

 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

2.3.3. Sporirea capacităŃilor şi 
reconsiderarea locului şi rolului centrelor 
de expertiză judiciară şi a experŃilor 
judiciari 

1. Studiu elaborat şi recomandări formulate; 2. Proiect de modificare a cadrului normativ 
elaborat şi adoptat; 3. Centrele de expertiză judiciară reformate. 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
Ministerul SănătăŃii 

Centrul pentru 
Combaterea 

Crimelor 
Economice şi a 

CorupŃiei 
Serviciul de 
InformaŃii şi 
Securitate 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Consolidarea capacităŃii şi independenŃei 
Centrului de Medicină Legală 

                     Studiu elaborat, acte 
normative modificate, 
Centrul de Medicină 
Legală dotat cu 
resursele necesare 

Ministerul SănătăŃii 
Ministerul JustiŃiei 

 

2.                          

3.                          
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4.                          
 
 

 
DirecŃia strategică:  2.5.  Umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor 

 
Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 

 
Termene limită InstituŃia 

responsabilă 
 

2.5.1. Liberalizarea  politicilor penale 
prin utilizarea sancŃiunilor şi măsurilor 
preventive ne-custodiale, pentru anumite 
categorii de persoane şi infracŃiuni 

1. Studiu cu privire la pedepsele penale aplicate elaborat; 2. Codul Penal şi de procedură penală 
şi alte acte normative modificate, conform recomandărilor şi modificările adoptate. 

2016 
 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura 

Generală 
 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Evaluarea aplicabilităŃii măsurilor 
preventive ne-privative de libertate 

                     Studiu realizat, 
recomandări formulate 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura Generală 

 
2.  Evaluarea eficienŃei aplicării şi executării 

pedepselor penale privative şi ne-privative 
de libertate 

                     Studiu realizat, 
recomandări formulate 

Ministerul JustiŃiei 
 

3.  Modificarea actelor normativ-juridice 
conform recomandărilor 

                     Acte normative 
modificate şi 
completate 

Ministerul JustiŃiei 
 

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

2.5.2. Crearea condiŃiilor pentru 
aplicarea mai largă a procedurilor 
simplificate, inclusiv prin aplicarea 
metodelor de soluŃionare alternativă a 
cauzelor 

1. Studiu cu privire la aplicarea procedurilor simplificate; 2. Proiect de modificare a cadrului 
normativ elaborat şi adoptat; 3. Mecanisme de aplicare a procedurilor simplificate 
implementate; 4. Metode de soluŃionare alternativă a cauzelor aplicate. 

2014 
 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura 

Generală 
 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV Mecanism de solicitare Ministerul JustiŃiei 
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şi deferire a cauzei la 
mediere elaborat, 
recomandări formulate 

 

1.  Testarea medierii în cauze penale                        

2.  Modificarea şi completarea legislaŃiei 
privind obligativitatea deferirii cauzei la 
mediere în cazurile în care împăcarea are ca 
efect încetarea urmăririi penale 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
 

3.  Modificarea mecanismului medierii 
garantate de stat 

                     Mecanism de mediere 
garantată de stat 
revizuit, numărul de 
beneficiari ai medierii 
garantate de stat 

Ministerul JustiŃiei 
 

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

2.5.3. Consolidarea mecanismului de 
asigurare a drepturilor victimelor 
infracŃiunilor 

1. Studiu elaborat şi recomandări formulate; 2. Proiect de modificare a cadrului normativ 
elaborat şi adoptat; 3. Mecanisme de asigurare a drepturilor victimelor implementate. 

2016 
 

Procuratura 
Generală  

Institutul NaŃional 
de JustiŃie 

Uniunea AvocaŃilor 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 
Ministerul 
FinanŃelor 

Ministerul JustiŃiei 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea programelor de informare, 
asistenŃă şi reabilitare a victimelor 
infracŃiunii 

                     Programe elaborate, 
testate şi implementate 

Procuratura Generală  
Ministerul JustiŃiei 

2.                          

3.                          

4.                          
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PILONUL III  Accesul la justiŃie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

 
 
 

Obiectiv specific:  ameliorarea cadrului instituŃional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiŃie: asistenŃa juridică efectivă,  
examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termen rezonabil, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului de justiŃie 

 
 

 
 DirecŃia strategică:  3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenŃei juridice garantate de stat (AJGS) 

 
 

 
 DirecŃia strategică:  3.2.  Consolidarea capacităŃilor instituŃionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanŃilor profesiilor conexe sectorului de justiŃie (avocaŃi, 

notari, mediatori, executori judecătoreşti, experŃi judiciari, administratorii procedurii de insolvabilitate, traducători/interpreŃi) 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.2.1. Încurajarea dezvoltării capacităŃii 
reprezentanŃilor profesiilor conexe 
sectorului justiŃiei la nivel de uniuni 
profesionale, punînd un accent special pe 
capacităŃile de management 

1. Studiu cu privire la funcŃionarea fiecărei profesii elaborat, recomandări formulate; 2. Proiect 
de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 3. Includerea reprezentanŃilor profesiilor 
conexe sectorului justiŃiei în procesele legate de reforma sectorului justiŃiei. 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Organele de 

autoadministrare a 
fiecărei profesii 

 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Evaluarea anuală a implementării legii cu 
privire la avocatură  

                     Raport de evaluare 
întocmit anual, 
recomandări formulate, 
după caz, acte 
normative modificate 

Ministerul JustiŃiei 
 

2.                          

3.                          

4.                          
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Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate 
pentru serviciile prestate de 
reprezentanŃii profesiilor conexe 
sectorului justiŃiei 

1. Standarde de calitate elaborate şi adoptate; 2. Mecanismele de asigurare a calităŃii elaborate 
şi implementate. 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Organele de 

autoadministrare a 
fiecărei profesii 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea standardelor minime de calitate 
în activitatea profesională a avocaŃilor 

                     Set de standarde 
minime de calitate 
aprobat 

Uniunea AvocaŃilor 

2.  Testarea şi adaptarea standardelor minime 
de calitate în activitatea profesională a 
avocaŃilor 

                     Standarde minime de 
calitate testate, 
recomandări formulate, 
standarde adaptate 

Uniunea AvocaŃilor 

3.  Elaborarea ghidurilor metodologice privind 
activitatea profesională de avocat 

                     Ghiduri metodologice 
elaborate şi distribuite 
avocaŃilor 

Uniunea AvocaŃilor 

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi 
transparente de accedere în profesie pe 
bază de merit, inclusiv cu implicarea 
reprezentanŃilor societăŃii civile 

1. Studiu cu privire la accesul la fiecare profesie elaborat, recomandări formulate; 2. Proiect de 
modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat. 
 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Organele de 

autoadministrare a 
fiecărei profesii 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Reglementarea detaliată a procedurilor de 
admitere în profesia de avocat 

                     Revizuirea 
regulamentuliu 
Comisiei de Admitere 
şi a setului de acte de 
evaluare a candidaŃilor 

Uniunea AvocaŃilor 
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în profesia de avocat 
2.                          

3.                          

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.2.6. Promovarea şi implementarea 
standardelor etice în cadrul exercitării 
profesiilor conexe sectorului justiŃiei 

Standarde / Coduri etice pentru fiecare profesie elaborate, adoptate şi implementate. 
 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Organele de 

autoadministrare a 
fiecărei profesii 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Revizuirea codului de etică al avocatului                      Cod de Etică al 
avocatului revizuit 
participativ 

Uniunea AvocaŃilor 

2.                          

3.  Instruirea tuturor stagiarilor şi a avocaŃilor 
recent licenŃiaŃi în domeniul eticii 
profesionale 

                     Numărul de persoane 
instruite, calitatea 
programelor de 
instruire 

Uniunea AvocaŃilor 

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.2.8. Fortificarea mecanismelor 
răspunderii disciplinare 

1. Studiu elaborat şi recomandări formulate; 2 Proiect de modificare a cadrului normativ 
elaborat şi adoptat; 3. Mecanisme de tragere la răspunderea disciplinară funcŃionale pentru 
fiecare profesie. 

 
2015 

Ministerul JustiŃiei 
Organele de 

autoadministrare a 
fiecărei profesii 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Evaluarea independentă a funcŃionalităŃii 
mecanismelor disciplinare şi a comisiei de 

                     Raport de evaluare 
independentă întocmit, 

Ministerul JustiŃiei 
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etică şi disciplină a Uniunii avocaŃilor recomandări formulate, 
după caz, acte 
normative modificate 

2.  Mediatizarea informaŃiei privind drepturile 
şi responsabilităŃile avocatului şi 
mecanismele de depunere a plângerilor 
privind comportamentul avocatului 

                     Numărul de emisiuni 
radio, TV realizate, 
număr de  apariŃii în 
media scrisă, broşuri 
pentru beneficiari 
distribuite 

Uniunea AvocaŃilor 

3.                          

4.                          
 
 

 
 

PILONUL VI  Respectarea drepturilor omului în sectorul justiŃiei 
 
 
 

Obiectiv specific: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice 
 

  
 
 
 
 

DirecŃia strategică: 6.2.  Consolidarea capacităŃii Centrului pentru Drepturile Omului şi instituŃiei avocatului parlamentar 
 

 
Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 

 
Termene limită InstituŃia 

responsabilă 
 

6.2.4. Consolidarea capacităŃilor 
avocatului parlamentar de protecŃie şi 
promovare a drepturilor copilului 

CapacităŃile avocatului parlamentar consolidate şi ajustate standardelor în domeniul protecŃiei 
drepturilor copilului. 

 
2016 

Centrul pentru 
Drepturile Omului 

 

 
Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 

responsabilă 
2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Reglementarea clară a responsabilităŃilor 
avocatului parlamentar şi cele ale 
mecanismului naŃional de prevenire a 
torturii 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
 

2.                          
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3.                          

4.                          

 
 
 

DirecŃia strategică: 6.3. Consolidarea sistemului de justiŃie pentru copii 
 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.3.1. Asigurarea specializării sistemului 
de justiŃie pentru copii  

1. Specializarea în cauzele cu implicarea copiilor  martori, victime şi în conflict cu legea 
judecătorilor, procurorilor, avocaŃilor,  consilierilor de probaŃiune, inspectorilor pentru minori, 
ofiŃerilor de urmărire penală, personalului instituŃiilor unde se deŃin copii, mediatorilor 
asigurată;  2. Curricula de instruire elaborată şi cursuri de instruire desfăşurate;  3. SpaŃii 
destinate audierii copiilor în cadrul instanŃelor de judecată, procuraturilor, 
comisariatelor/secŃiilor de poliŃie şi birourilor de probaŃiune alocate şi amenajate;  4. Cadrul 
legal şi procedurile privind copiii sub vîrsta răspunderii penale elaborate, adoptate şi 
implementate.  
 

 
2016 

Consiliul Superior 
al Magistraturii 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura 
Generală 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
CNAJGS 

Consiliul de 
Mediere 

Institutul NaŃional 
al JustiŃiei 
Ministerul 
EducaŃiei 
Ministerul 
FinanŃelor 

Consiliul NaŃional 
pentru ProtecŃia 

Drepturilor 
Copilului 

 
Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 

responsabilă 
2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Întocmirea şi actualizarea permanentă a 
listei de avocaŃi specializaŃi care acordă 
asistenŃă juridică garantată de stat în 
cauzele cu implicarea copiilor 

                     Liste întocmite şi 
actualizate 

CNAJGS 
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2.  Instruirea avocaŃilor specializaŃi care acordă 
asistenŃă juridică garantată de stat în 
cauzele cu implicarea copiilor 

                     Numărul de persoane 
instruite, calitatea 
programelor de 
instruire 

CNAJGS 

3.  Elaborarea ghidurilor metodologice pentru 
avocaŃi specializaŃi care acordă asistenŃă 
juridică garantată de stat în cauzele cu 
implicarea copiilor 

                       

4.                          

 
Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 

 
Termene limită InstituŃia 

responsabilă 
 

6.3.2. Consolidarea instrumentelor de 
protecŃie a copiilor victime sau martori 
ale infracŃiunilor în procesul penal  

Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 2. Metodologie privind 
examinarea cauzelor cu implicarea copiilor victime şi suportul / asistenŃa acestora în cadrul  
procesului penal elaborată şi implementată; 3. AsistenŃa juridică garantată de stat, serviciile de 
suport şi consiliere din partea psihologului şi pedagogului în procesul penal asigurată copiilor 
victime sau martori; 4. Expertizele în cazurile cu privire la copii adaptate necesităŃilor copiilor 
victime sau martori. 

2016 
 

Ministerul JustiŃiei 
Consiliul Superior 

al Magistraturii 
CNAJGS 

Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 
Ministerul SănătăŃii 
Consiliul NaŃional 
pentru ProtecŃia 

Drepturilor 
Copilului 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Modificarea legislaŃiei prin acordarea 
dreptului de beneficiere de asistenŃă juridică 
garantată de stat de către copii victime ale 
infracŃiunii 

                     LegislaŃie modificată Ministerul JustiŃiei 
 

2.                          

3.                          

4.                          
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Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.3.3. Consolidarea sistemului de 
probaŃiune juvenilă 

1. Sistemul de management de caz de către consilierii de probaŃiune consolidat, referirea 
beneficiarilor la servicii specializate în comunitate funcŃională; 2. Programe probaŃionale 
psihosociale pentru copii elaborate şi implementate; 3. ÎmbunătăŃirea sistemului de recrutare, 
instruire iniŃială şi continuă şi de monitorizare a performanŃei consilierilor de probaŃiune 
juvenilă elaborate şi implementate; 4. Resursele financiare acordate corespunzător necesitaŃilor  
reale ale sistemului de probaŃiune. 

 
2016 

Ministerul JustiŃiei 
Institutul NaŃional 

al JustiŃiei 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 
Ministerul 
FinanŃelor 

 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea, testarea şi aplicarea 
programelor de lucru cu copiii beneficiari ai 
serviciului de probaŃiune 

                     Programe elaborate, 
testate şi implementate 

Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 
2.  Elaborarea, testarea şi implementarea 

mecanismului de referire a copiilor 
beneficiari ai serviciului de probaŃiune către 
servicii din comunitate 

                     Mecanism elaborat, 
testat şi implementat 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

3.  Elaborarea portofoliului de caz cu 
beneficiari minori 

                     Potofoliu elaborat Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

4.  Revizuirea fişelor de post ale consilierilor 
de probaŃiune ce lucrează cu copii 
condamnaŃi în comunitate 

                     Fişe de post revizuite Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.3.4. Asigurarea respectării drepturilor 
copiilor aflaŃi în detenŃie 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 2. Mecanismul de plîngeri a 
copiilor în detenŃie revizuit şi îmbunătăŃit conform standardelor internaŃionale în domeniul 
drepturilor copiilor; 3. Sistemul de monitorizare a duratei detenŃiei preventive a copiilor în 
conflict cu legea creat şi funcŃional; 4. Programe de  reabilitare a copiilor în detenŃie pentru 
diminuarea recidivei elaborate. 

 
2016 

 
Ministerul JustiŃiei 

Ministerul 
FinanŃelor 

 
 

Nr. 
d/o 

Măsura   Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016   
IV I II III IV I II III IV I 

 
II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea, testarea şi implementarea 
programelor de educaŃie generală şi 
vocaŃională pentru copii în detenŃie 

                     Programe elaborate, 
testate şi implementate 

DIP 

2.  Elaborarea şi implementarea metodologiei 
de planificare a executării pedepsei de către 
copiii în detenŃie 

                     Metodologie elaborată 
şi implementată, acte 
normative modificate 

DIP 

3.  Elaborarea şi implementarea metodologiei 
şi progranelor de pregătire pentru eliberare 
a copiilor din detenŃie 

                       

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.3.5. Consolidarea sistemului de 
colectare şi analiză a datelor cu privire la 
copii în contact cu sistemul de justiŃie 

1. Procesul de colectare şi analiză a datelor statistice privind copiii în conflict cu legea 
modificat în conformitate cu Sistemul indicatorilor internaŃionali de justiŃie juvenilă; 2. Datele 
privind justiŃia juvenilă publicate anual. 
 

2016 Ministerul JustiŃiei 
Consiliul Superior 

al Magistraturii 
Procuratura 
Generală 
Ministerul 

Afacerilor Interne 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

a Familiei 
Biroul NaŃional de 

Statistică 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          
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PILONUL III  Accesul la justiŃie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

 
 
 

Obiectiv specific:  ameliorarea cadrului instituŃional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiŃie: asistenŃa juridică efectivă,  
examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termen rezonabil, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului de justiŃie 

 
 

 
 DirecŃia strategică:  3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenŃei juridice garantate de stat (AJGS) 

 
Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 

 
Termene limită InstituŃia 

responsabilă 
 

3.1.1. Consolidarea  capacităŃii de 
organizare şi administrare a sistemului 
AJGS 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 2. Aparat administrativ al 
CNAJGS creat; 3. Personalul oficiilor teritoriale proporŃional necesităŃilor sistemului. 

 
2014 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul 
FinanŃelor 
CNAJGS 

Oficiile teritoriale 
ale CNAJGS 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Crearea aparatului administrativ al 
CNAJGS 

 x                    Modificări în legislaŃie 
adoptate, schema de 
personal al CNAJGS 
aprobată, personal 
angajat şi instruit 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul FinanŃelor 

CNAJGS 
 

2.  Ajustarea schemei de personal al Oficiilor 
Teritoriale ale CNAJGS 

      x                    Modificări în legislaŃie 
adoptate, schema de 
personal al OT ale 
CNAJGS ajustată, 
personal nou angajat şi 
instruit 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul FinanŃelor 

CNAJGS 
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3.  Instituirea schemei de acordare a asistenŃei 
juridice garantate de stat pentru cauze non-
penale 

                     Modificări în legislaŃie 
adoptate, capacităŃi 
instituŃionale 
consolidate, personal 
instruit 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul FinanŃelor 

CNAJGS 

4.  Extinderea asistenŃei juridice calificate 
garantate de stat pentru cauzele civile, 
contravenŃionale şi de contencios 
administrativ 

                     Numărul de beneficiari 
ai asistenŃei juridice 
calificate în cauzele 
respective 

CNAJGS 

5. Elaborarea mecanismului de recuperare a 
cheltuielilor pentru asistenŃa juridică 
garantată de stat 

                     Modificări în legislaŃie 
adoptate, mecanism de 
recuperare a 
cheltuielilor pentru 
asistenŃa juridică 
elaborat şi funcŃional, 
costuri de asistenŃă 
juridică garantată de 
stat recuperate 

Ministerul JustiŃiei 
 

6. Elaborarea mecanismului de acces la bazele 
de date pentru verificarea capacităŃii de 
plată a solicitanŃilor de asistenŃă juridică 
garantată de stat 

                     Modificări în legislaŃie 
adoptate 

Ministerul JustiŃiei 
 

 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.1.2. ÎmbunătăŃirea calităŃii şi accesibilităŃii 
serviciilor de AJGS (cauze penale şi non-
penale) 

1. Mecanismul de asigurare a calităŃii serviciilor de AJGS elaborat şi implementat; 2.  Studiu 
cu privire la necesităŃile financiare şi modul de prestare a serviciilor de AJGS efectuat şi 
recomandări formulate; 3. Sistemul mixt de acordare a AJGS prin intermediul avocaŃilor 
publici şi avocaŃilor care acordă AJGS la cerere implementat;  4. Resursele financiare acordate 
pentru serviciile AJGS  corespunzătoare necesităŃilor reale ale acestui sistem; 5. Instruirea 
avocaŃilor publici şi avocaŃilor privaŃi care acordă AJGS la cerere asigurată. 

2014 
 

CNAJGS 
Oficiile teritoriale 

ale CNAJGS 
Uniunea AvocaŃilor 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Revizuirea criteriilor de selectare a 
avocaŃilor pentru acordarea asistenŃei 
juridice calificate garantate de stat şi 
asigurarea transparenŃei procesului de 

                     LegislaŃie modificată, 
proces transparent de 
admitere a avocaŃilor 
ce acordă asistenŃă 

CNAJGS 
Uniunea AvocaŃilor 
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selectare a avocaŃilor juridică garantată de 
stat 

2.  Elaborarea şi implementarea mecanismului 
de monitorizare a calităŃii asistenŃei juridice 
garantate de stat 

                     Mecanism de 
monitorizare a calităŃii 
asistenŃei juridice 
garantate de stat 
elaborat, aprobat şi 
aplicat continuu 

CNAJGS 
Uniunea AvocaŃilor 

3.  Crearea birourilor de avocaŃi publici în 
localităŃile de reşedinŃă ale Oficiilor 
Teritoriale ale CNAJGS 

                     Număr de beneficiari ai 
asistenŃei juridice 
garantate de stat 
acordate de către 
avocaŃii publici şi 
calitatea serviciilor, 
birouri dotate, numărul 
de avocaŃi publici 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul FinanŃelor 

CNAJGS 
Uniunea AvocaŃilor 

4.  Instruirea şi asistenŃa metodică continuă a 
persoanelor autorizate să acorde asistenŃă 
juridică garantată de stat 

                     Nr. de persoane 
instruite; ghiduri 
metodologice 
distribuite 

CNAJGS 
Uniunea AvocaŃilor 

5. Elaborarea metodologiei de planificare a 
costurilor pentru acordarea asistenŃei 
juridice garantate de stat 

                     Studiu efectuat, date 
statistice colectate, 
mecanism de 
planificare a costurilor 
bugetare funcŃional, 
costuri estimate, 
resurse alocate 

CNAJGS 
Ministerul FinanŃelor 

 

6. Pilotarea unor noi modele de acordare a 
asistenŃei juridice calificate garantate de stat 

                     Raport de evaluare 
întocmit, recomandări 
formulate 

CNAJGS 

 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

3.1.3. Promovarea culturii şi accesului la 
informaŃia cu caracter  juridic şi 
reducerea nihilismului juridic 

1. Campanii de educaŃie juridică desfăşurate, inclusiv prin implicarea ONG-urilor în cadrul 
parteneriatelor publice-private; 2. Sistemul asistenŃei juridice primare prin intermediul unei 
reŃele funcŃionale de para-jurişti la nivelul comunităŃilor rurale, care include şi reŃeaua de 
asistenŃi sociali, creat şi funcŃional; 3. Mecanisme de asistenŃă juridică primară la nivel urban 
pentru unele categorii de persoane vulnerabile testate. 

 
2016 

CNAJGS 
Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 
 

Nr. 
d/o 

Măsura   Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016   
IV I II III IV I II III IV I 

 
II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Testarea sistemului de asistenŃă juridică 
primară prin parajurişti comunitari 

                     Raport de evaluare 
întocmit, recomandări 
formulate 

CNAJGS 
Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 
2.  Elaborarea şi testarea mecanismului de 

acordare a asistenŃei juridice primare de 
către asociaŃiile obşteşti 

                     Raport de evaluare 
întocmit, recomandări 
formulate 

CNAJGS 
Ministerul JustiŃiei 

 
3.  InstituŃionalizarea sistemului de asistenŃă 

juridică primară garantată de stat pentru 
localităŃi rurale şi urbane 

                     Numărul de beneficiari 
ai asistenŃei juridice 
primare; număr de 
prestatori de servicii de 
informare juridică şi 
asistenŃă juridică 
primară 

CNAJGS 
Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

Familiei 

4.  Pilotarea unor noi modele de acordare a 
asistenŃei juridice primare garantate de stat 

                     Raport de evaluare 
întocmit, recomandări 
formulate 

CNAJGS 
 

5. Desfăşurarea companiilor de educaŃie 
juridică 

                     Număr. de emisiuni 
radio, TV, materiale în 
presa scrisă; număr de 
ghiduri pentru 
beneficiari distribuite 

CNAJGS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DirecŃia strategică: 6.4. Respectarea drepturilor omului în privinŃa persoanelor private de libertate. Eradicarea torturii şi relelor tratamente 
 
 

 Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare Termene limită InstituŃia 
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 responsabilă 
6.4.3. Consolidarea capacităŃilor 
reprezentanŃilor instituŃiilor responsabile 
de privarea de libertate (poliŃie, sistemul 
penitenciar, CCCEC, instituŃiile 
psihiatrice, internate psiho-neurologice  şi 
aziluri) de prevenire şi combatere a 
torturii  şi relelor tratamente 

1. Monitorizarea continuă a locurilor de detenŃie efectuată; 2. Proiect de 
modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 3. UnităŃi interne de 
monitorizare a respectării drepturilor omului, subordonate direct conducerii 
instituŃiilor create; 4. Controale inopinate a locurilor de detenŃie efectuate; 5. 
Mecanismul naŃional de prevenire a torturii consolidat; 6. Personalul din cadrul 
mecanismului naŃional de prevenire a torturii instruit. 

 
2014 

Centrul pentru 
Drepturile Omului 

Mecanismul 
NaŃional pentru 

prevenirea torturii 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Crearea mecanismelor disciplinare interne 
independente de examinare a plângerilor 
privind pretinse acte de tortură şi alte rele 
tratamente 

                     Acte normative 
modificate, entităŃi 
independente 
responsabile de 
examinarea plângerilor 
de aplicare a torturii 
create, numărul de 
cazuri examinate şi 
categoriile de sancŃiuni 
disciplinare aplicate 
pretinşilor făptuitori 

Procuratura Generală 
Ministerul Afacerilor 

Interne 
Ministerul JustiŃiei 

Centrul pentru 
Combaterea Crimelor 

Economice şi 
CorupŃiei 

 

2.  Stabilirea expresă a responsabilităŃiii de 
raportare a cazului către procuror în caz de 
pretins act de tortură sau alte rele 
tratamente pentru colaboratorii instituŃiilor 
ce asigură detenŃia persoanelor 

                     Acte normative 
modificate, 
responsabilitate 
stipulată expres pentru 
fiecare categorie de 
funcŃionari 

Ministerul JustiŃiei 
 

3.  Subordonarea directă a procurorilor 
antitortură către procuratura generală 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
Procuratura Generală 

 
4.                          

 
 

 Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 
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6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de 
tortură şi rele tratamente 

1.  Cadrul normativ relevant uniformizat; 2.  Pedepse penale pentru acte de tortură modificate; 
3. Mecanism de documentare a actelor de maltratare îmbunătăŃit; 4.  Implicarea sporită a 
victimelor în procesul de examinare a cazurilor de maltratare; 5. Instruire privind modul de 
investigare a cazurilor de maltratare desfăşurată; 6. Campanii de informare privind interdicŃia 
absolută a torturii desfăşurate. 

 
2014 

Procuratura 
Generală 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

Centrul pentru 
Combaterea 

Crimelor 
Economice şi 

CorupŃiei 
Centrul pentru 

Drepturile Omului 
Mecanismul 

NaŃional pentru 
prevenirea torturii  
Ministerul JustiŃiei 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Consolidarea independenŃei lucrătorilor 
medicali ai locurilor de detenŃie prin 
transferarea lor din subordonea 
administraŃiei locurilor de detenŃie în 
subordinea Ministerului SănătăŃii 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Afacerilor 

Interne 
Ministerul SănătăŃii 

2.  Transferarea locurilor de detenŃie provizorie 
din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne în subordinea Ministerului JustiŃiei 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Afacerilor 

Interne 
Ministerul FinanŃelor 

3.  Modificarea legislaŃiei în sensul 
consolidării valorii probante a examenului 
medical independent în caz de pretinse acte 
de tortură 

                     Acte normative 
modificate, monopolul 
Centrului de medicină 
Legală exclus 

Ministerul JustiŃiei 
 

4.  Modificarea Codului Penal prin excluderea 
contradicŃiilor referitor la calificarea actelor 
de tortură şi alte rele tratamente şi mărirea 
pedepselor conform gravităŃii infracŃiunii 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
 

5.                          

6.                          
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DirecŃia strategică: 6.5. Consolidarea sistemului de probaŃiune şi a sistemului penitenciar 

 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.2. Asigurarea autonomiei 
instituŃionale a serviciului probaŃiune 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 2. Schema de personal 
revizuită; 3. Serviciul de probaŃiune reorganizat.                                                                                                                          
 

 
2013 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul 
FinanŃelor 

Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi 

a Familiei 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Transferarea subordonării Oficiului Central 
de ProbaŃiune din subordinea DIP în 
subordinea directă a Ministerului de JustiŃie 

                     Acte normative 
modificate 

Ministerul JustiŃiei 
 

2.  Crearea şi susŃinerea asociaŃiei profesionale 
a consilierilor de probaŃiune 

                     AsociaŃia profesională 
înregistrată 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

3.  Elaborarea şi aplicarea setului de indicatori 
de performanŃă individuală şi de unitate în 
activitatea consilierilor de probaŃiune 

                     Set de indicatori de 
performanŃă aplicaŃi 

Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 
4.  Elaborarea şi aplicarea metodologiei de 

estimare a necestităŃilor de resurse pentru 
activitatea serviciului de probaŃiune 

                     Metodologie elaborată 
şi aplicată 

Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.3. Asigurarea continuităŃii procesului 
de probaŃiune individualizat începînd cu 
etapa presentenŃială şi terminînd cu 
serviciile de asistenŃă post-detenŃie 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi adoptat; 2.Programele şi mecanismul 
de tratament individualizat a beneficiarilor de probaŃiune elaborate şi implementate; 3. 
Curricula de instruire elaborată; 4. Consilieri de probaŃiune, procurori şi judecători instruiŃi. 
 
 

2016 

 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul Muncii 

ProtecŃiei Sociale şi 
a Familiei 
InstanŃele 

judecătoreşti 
AutorităŃile 

administraŃiei 
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publice locale 
Institutul NaŃional 

al JustiŃiei 
 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea curriculei şi materialelor 
didactice de instruire iniŃială şi continuă a 
consilierior de probaŃiune 

                     Curriculă şi materiale 
didactice elaborate 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

INJ 
2.  Instruirea iniŃială şi continuă a consilierilor 

de probaŃiune 
                     Nr. de consilieri de 

probaŃiune beneficiari 
ai instruirii iniŃiale şi 
continue 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

INJ 

3.  Elaborarea programelor de lucru cu fiecare 
categorie de beneficiari ai serviciului de 
probaŃiune 

                     Numărul de programe 
elaborate, 
corespunderea 
programelor cu 
necesităŃile estimate ale 
beneficiarilor 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

INJ 

4.  Elaborarea materialelor informative pentru 
beneficiarii serviciului de probaŃiune 

                     Numărul şi diversitatea 
materialelor elaborate 
şi distribuite 

Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

 
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.4. Consolidarea parteneriatelor dintre 
serviciul de probaŃiune şi alte organizaŃii 
publice sau private, membri ai societăŃii 
civile, familii şi comunităŃi în vederea 
promovării reabilitării şi incluziunii 
sociale 

1. Rolul activ al consilierilor de probaŃiune pentru valorificarea parteneriatelor dintre serviciul 
de probaŃiune cu alte organizaŃii publice sau private, membri ai societăŃii civile, familii şi 
comunităŃi promovat; 2. Implicarea activă a organizaŃiilor neguvernamentale în activitatea de 
reabilitare şi reintegrare. 

 
2016 

Ministerul JustiŃiei 
 

 
Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 

responsabilă 
2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   
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1.  Elaborarea mecanismului de procurare a 
serviciilor din comunitate pentru 
beneficiarii serviciului de probaŃiune 

                     Acte normative 
modificate, mecanism 
elaborat şi aplicat 

Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 
Ministerul FinanŃelor  

2.                          

3.                          

4.                          

 
Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 

 
Termene limită InstituŃia 

responsabilă 
 

6.5.5. Consolidarea  sistemului de 
înaintare şi examinare a plîngerilor 
referitoare la activitatea serviciilor de 
probaŃiune şi la sistemul penitenciar 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate; 2. Proiect de modificare a cadrului normativ 
elaborat şi adoptat. 

 
2014 

 
Ministerul JustiŃiei 

 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea mecanismului de depunere a 
plângerilor pentru beneficiarii serviciului de 
probaŃiune 

                     Mecanism elaborat şi 
aplicat, organe 
responsabile de 
examinarea plângerilor 
funcŃionale, acte 
normative modificate 

Ministerul JustiŃiei 

2.                          

3.                          

4.                          

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.6. Revizuirea politicii de angajare şi 
sistemului de recrutare în instituŃiile 
penitenciare şi demilitarizarea 
comprehensivă a sistemului penitenciar 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate; 2. Proiect de modificare a cadrului normativ 
elaborat şi adoptat; 3. Demilitarizarea sistemului penitenciar realizată. 

 
2014 

 
Ministerul JustiŃiei 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

Nr. 
d/o 

Măsura   

2011 2012 2013 2014 2015 2016   
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IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Revizuirea fişei de post a consilierilor de 
probaŃiune prin includerea competenŃelor 
profesionale necesare 

                     Fişe de post revizuite Oficiul Central de 
ProbaŃiune 

2.                          

3.                          

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.7. Promovarea şi implementarea 
standardelor etice în cadrul serviciilor de 
probaŃiune şi sistemului penitenciar 

Standarde / Coduri etice elaborate, adoptate şi implementate. 
 

 
2014 

 
Ministerul JustiŃiei 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea Codului de Etică a consilierului 
de probaŃiune 

                     Cod de Etică aprobat Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 
2.  Creare organelor profesionale responsabile 

de respectarea eticii profesionale şi 
examinarea plângerilor în privinŃa 
comportamentului consilierilor de 
probaŃiune 

                     Comisia de Etică a 
consilierilor de 
probaŃiune formată şi 
funcŃională 

Ministerul JustiŃiei 
Oficiul Central de 

ProbaŃiune 

3.  Creare organelor profesionale responsabile 
de respectarea eticii profesionale şi 
examinarea plângerilor în privinŃa 
comportamentului angajaŃilor sistemului 
penitenciar 

                     Comisia de Etică 
aangajaŃilor sistemului 
penitenciar formată şi 
funcŃională 

Ministerul JustiŃiei 
DIP 

4.                          
 

Domeniul de intervenŃie specifică Indicatorii nivelului de implementare 
 

Termene limită InstituŃia 
responsabilă 

 

6.5.8. Dezvoltarea şi implementarea 
politicilor de reabilitare şi integrare 
socială, inclusiv prin planificarea 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate; 2. Politici de reabilitare şi integrare socială 
revizuite şi implementate; 3. Mecanism de planificare individuală a executării pedepsei creat; 
4. Diversificarea programelor cognitiv-comportamentale de reorientare a personalităŃii 

 
2016 

Ministerul JustiŃiei 
Ministerul EducaŃiei 
Ministerul Muncii 
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individuală a executării pedepsei, 
participarea deŃinuŃilor la programe 
cognitiv-comportamentale şi crearea unui 
regim avansat progresiv de deŃinere 

implementate şi numărul de beneficiari ai acestor programe. şi ProtecŃiei Sociale 
 

 

Termen limită pentru implementare Indicator de rezultat InstituŃia 
responsabilă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nr. 
d/o 

Măsura   

IV I II III IV I II III IV I 
 

II III VI I II III IV I II III IV   

1.  Elaborarea şi implementarea programelor 
de reducere a violenŃei între deŃinuŃi 

                     Programe elaborate, 
testate şi implementate 

DIP 

2.                          

3.                          

4.                          

 
 

 


