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1. Noţiuni

Eficienţa unui sistem de pedepse poate fi 
apreciată după gradul în care a fost atins scopul 
acestora şi în funcţie de impactul exercitat asupra 
societăţii. Oricare pedeapsă din acest sistem are 
drept obiectiv şi prevenirea unor noi infracţiuni1, 
ceea ce presupune o individualizare adecvată a 
reacţiei sociale2 la faptele prejudiciabile prevăzute 
de legea penală. O reacţie socială individualizată 
e necesară îndeosebi în cazurile minorilor, fapt 
ce presupune că celor care au săvârşit fapte pe-
nale trebuie să li se aplice măsuri care să îmbine 
severitatea sancţiunii penale cu grija pentru edu-
carea şi reeducarea lor, pentru completarea lacu-
nelor educaţiei anterioare şi pentru reintegrarea 
lor în societate ca oameni folositori3.

Probaţiunea4 reprezintă o modalitate de sanc-
ţionare a infractorilor ce constă în organizarea şi 
executarea supravegherii persoanei învinuite, in-
culpate sau condamnate prin monitorizarea com-
portamentului, acordarea de asistenţă individuală 
şi orientarea acesteia spre un mod de viaţă corect. 
Scopul probaţiunii este corectarea şi reeducarea 
persoanelor care au comis infracţiuni şi reinte-
grarea în societate a persoanelor condamnate.

1 Vezi art. 2 Cod Penal al Republicii Moldova, MO nr. 128-
129 din 13 septembrie 2002.

2 Reacţia socială intervine atât antefactum – prin programe 
şi măsuri de prevenire, cât şi postfactum – prin înfăptuirea 
justiţiei, tratamentul şi resocializarea infractorilor.

vezi: ION EUGEN SANDU, FLORIN SANDU, GHEOR-
GHE – IULIAN IONIŢĂ. Criminologie. Editura Sylvi, 
Bucureşti 2001. p. 51.

3 ORTANSA BREZEANU. Minorul şi legea penală. 
Editura All Beck 1998, p. 6.

4 A nu se confunda cu probele, mijloacele de probă, admi-
nistrarea probelor (vezi: Titlul IV CPP RM şi Capitolul 
IX CPC al RM). 

Implementarea probaţiunii în  

Republica Moldova – realităţi şi perspective

Noţiunea generică de probaţiune semnifică 
un sistem de activităţi în domeniul justiţiei pe-
nale: anchete sociale (referate de probaţiune 
presentenţială), intervenţii primare, activităţi ce ţin 
de sancţiunile şi pedepsele comunitare, activităţi 
în sistemul penitenciar, supraveghere, probaţiunea 
ca sancţiune, prevenirea recidivei etc5.

Probaţiunea apare ca un pas important în 
contextul racordării legislaţiilor naţionale la stan-
dardele internaţionale, urmărind scopul de a crea 
o zonă intermediară în sistemul de pedepse6, o re-
evaluare a conceptului represiv şi o redirecţionare 
a acestuia spre unul curativ.

Probaţiunea, un concept de origine an-
glo-saxonă, obţine tot mai mult dimensiuni 
internaţionale, la nivel atât de practici de imple-
mentare, cât şi de reglementări�. Spre exemplu, 
Rezoluţia 40/33 din 1985 – Ansamblul regu-
lilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la 
administrarea justiţiei pentru minori (Regulile 
de la Beijing8) prevăd că detenţia va fi aplicată 
ca ultimă instanţă, pentru perioada cea mai 
scurt posibilă şi separat de detenţia persoanelor 
adulte, numai după luarea în considerare a alter-
nativelor. În acelaşi context, Rezoluţia 45/112 

5 ANTON M. VAN KALMTHOUT, JACK T.M. 
DERKS, Probation and Probation Services: A european 
perspective. Wolf  Legal Publishers 2000.

6 HANS – JORG ALBRECHT, ANTON VAN KALM-
THOUT, Community sanctions and measurea in Europe 
and North America. Iuscrim 2002.

7 XENOFON ULIANOVSCHI, ION GOLUBŢOV, 
VICTOR ZAHARIA, VLADIMIR COJOCARU. 
Ghidul consilierului de probaţiune, Institutul de Reforme 
Penale, 2004, p. 30-31.

8 Este unul dintre primele documente internaţionale care 
specifică regulile de administrare a justiţiei pentru minori.
vezi: GRAHAM W. GILES. Administrarea justiţiei în 
comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale. 
Editura Expert 2001.
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1. General information 

The efficiency of  a punishment system can 
be assessed by the level of  the achievement of  its 
goal and the real impact on the society. The ob-
jective of  every punishment within this system 
is to prevent the commission of  new offences1, 
which implies an adequate individualization of  
the social reaction2 to the harmful actions stipu-
lated by the criminal law. Taking into considera-
tion this fact, an individualized social reaction is 
even more demanded in cases involving juveniles, 
which implies that the juveniles who commit 
criminal offences should be applied sanctions 
that would combine the seriousness of  the crim-
inal sentence with the care for juvenile education 
and re-education, for filling in the gaps of  their 
previous education and for reintegrating them in 
the society as useful persons3.

Probation4 is a way of  punishing offenders 
and consists in the organization and enforce-
ment of  the supervision of  the accused, culprit, 
or convicted person, by monitoring his/her be-
haviour, providing individual assistance, and ori-
enting him/her towards a proper life style. Pro-
bation has the purpose to correct and re-educate 
persons who have committed offences and to 

1 See Art. 2 of  the Criminal Code of  the Republic of  
Moldova, MO No. 128-129 as of  September 13, 2002.

2 Social reaction arises both ante-factum – through pro-
grams and prevention measures – and post-factum – by 
making justice, offender treatment and resocialization.

see: ION EUGEN SANDU, FLORIN SANDU, GHEOR-
GHE – IULIAN IONIŢĂ. Criminology. Sylvi Publishing 
House, Bucharest 2001. p. 51.

3 ORTANSA BREZEANU. The Juvenile and the Crimi-
nal Law. All Beck Publishing House 1998, p. 6.

4 Not to be confused with evidence, means of  evidence, 
evidence management (See: Title IV CPC RM and 
Chapter IX CPC of  RM). 

Implementation of Probation in the Republic  
of Moldova – Realities and Perspectives

reintegrate the convicted in the society.
The general notion of  probation refers to a 

system of  activities in the field of  juvenile jus-
tice: social inquiry (pre-sentence probation re-
ports), primary interventions, activities related to 
community sanctions and punishments, activi-
ties within the penitentiary system, supervision, 
probation as a sanction, prevention of  repeated 
commission of  offences, etc5.

Probation comes as an important step in the 
context of  adjusting national legislations to in-
ternational standards, aiming to create an inter-
mediate segment in the punishment system6, a 
reassessment of  the repressive concept and its 
reorientation towards a restorative one. 

Probation, an initially Anglo-Saxon concept, 
acquires increasingly more and more international 
dimensions, both at the level of  implementation 
practices and at the level of  regulations�. For ex-
ample, the Resolution 40/33 of  1985 – United 
Nations Standard Minimum Rules for the Ad-
ministration of  Juvenile Justice (The Beijing 
Rules8) stipulate that detention shall be used as 
a method of  last resort, for the shortest possible 
period and separate from adults, and only after 

5 ANTON M. VAN KALMTHOUT, JACK T.M. DERKS, 
Probation and Probation Services: A European Perspec-
tive. Wolf  Legal Publishers 2000.

6 HANS – JORG ALBRECHT, ANTON VAN KA-
LMTHOUT, Community Sanctions and Measures in 
Europe and North America. Iuscrim 2002.

7 XENOFON ULIANOVSCHI, ION GOLUBŢOV, 
VICTOR ZAHARIA, VLADIMIR COJOCARU. Pro-
bation Counsellor’s Guide, Institute for Penal Reform, 2004, 
p. 30-31.

8 It is one of  the first international documents that specify 
the rules of  juvenile justice administration.

See: GRAHAM W. GILES. Justice Administration within 
the Community. International Standards and Regulations. 
Expert Publishing House 2001.
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din 1998 – Principiile Naţiunilor Unite pentru 
prevenirea delicvenţei juvenile (Principiile de la 
Riyadh) conţine numeroase recomandări privind 
intervenţia la nivelul comunităţii, al societăţii în 
general, precum şi la nivelul structurilor şi sub-
structurilor guvernamentale şi nonguvernamen-
tale sau la nivelul microgrupurilor sociale şi chiar 
în plan individual, în vederea luării de măsuri 
preventive în materie, ţinând cont de interesul 
tânărului�.

Modalităţile de organizare a Serviciului de 
probaţiune sunt diverse10 şi nu se confundă cu 
serviciile penitenciare sau cele ale poliţiei11. 
Probaţiunea nu presupune numai supraveghere, 
ci eo ipso şi asistenţă plus consiliere. Astfel, 
funcţionarul de probaţiune (consilierul de 
probaţiune, ofiţerul de probaţiune) are obligaţia 
de a acorda ajutor psihologic, social, economic şi 
de educaţie socială12.

Diversitatea serviciilor de probaţiune serveşte 
unui dublu scop: protecţia comunităţii prin su-
praveghere continuă a infractorului şi reabilitarea 
acestuia. Beneficiile unei asemenea reacţii sociale 
sunt evidente: nu toate tipurile de infracţiuni sunt 
atât de grave, încât să necesite detenţii costisi-
toare; cei eliberaţi sub supraveghere pot obţine 
sau menţine serviciul şi plăti taxe; infractorii pot 
avea grijă de propriile familii şi îşi pot îndepli-
ni celelalte obligaţii financiare fără să devină o 
povară pentru stat13. 

9 ORTANSA BREZEANU. Minorul şi legea penală. 
Editura All Beck 1998, p. 75.

10 Spre exemplu Danemarca, Italia, Norvegia, Suedia, 
Franţa au sisteme de probaţiune etatizate, Austria, 
Olanda, Germania, Belgia - sisteme bazate pe organizaţii 
non-guvernamentale, România - un sistem mixt. În 
sistemele etatizate, statul îşi asumă total rolul de a 
gestiona, administra, coordona şi finanţa activitatea 
serviciului de probaţiune. În sistemele mixte şi cele 
bazate pe organizaţii neguvernamentale statul instituie 
numai un control, „cumpărând” servicii de la structurile 
private.

11 Vezi: N. B. HUTORSKAIA, Альтернативы тюремному 
заключению в Российской Федерации. Материалы 
международной конференции. Moscva 2001

12 PETRACHE ZIDARU. Drept execuţional penal. 
Editura ALL Beck 2001, p. 257. 

13 Vezi: ION EUGEN SANDU, FLORIN SANDU, 

În funcţie de etapa la care se află procesul de 
justiţie, există trei tipuri de probaţiune: probaţiune 
presentenţială (întocmirea anchetelor sociale – a 
referatelor de probaţiune presentenţială şi primele 
intervenţii la nivel de asistenţă şi consiliere), pro-
baţiune sentenţială (inclusiv cea penitenciară) şi 
postsentenţială (reintegrarea socială după eliber-
area din locurile de detenţie)14. 

Activităţile de implementare a instituţiei 
probaţiunii în Republica Moldova au demarat 
în iunie 2003 când, la solicitarea Institutului 
de Reforme Penale, a fost format un grup de 
experţi internaţionali pentru desfăşurarea unei 
Misiuni de Evaluare a Necesităţilor (MEN), 
ce şi-a propus câteva obiective: evaluarea tuturor 
aspectelor privind implementarea măsurilor de 
resocializare şi reintegrare a infractorilor din 
Republica Moldova, inclusiv a celor care există la 
momentul actual; cadrul juridic, aspecte legate de 
infrastructură, obstacole, nivelul de profesionalism 
al personalului, atitudinea societăţii şi impactul 
acţiunilor de resocializare şi reintegrare.

Pentru faza iniţială de implementare se căuta 
răspunsul la trei întrebări:
•	 Este probaţiunea o instituţie ce are şanse de 

a fi implementată în Moldova şi se doreşte 
implementarea acesteia?

•	 Care este modalitatea de elaborare şi imple-
mentare a probaţiunii?

•	 Care dintre strategii este viabilă pentru dez-
voltarea probaţiunii în Moldova?

•	 Ca rezultat al misiunii de evaluare, s-a ajuns la 
următoarele concluzii15:

•	 Există un context pozitiv în care probaţiunea 
poate fi implementată. Mai mult ca atât: există 
şi dorinţa angajaţilor să aplice probaţiunea, 
ceea ce constituie un element important pen-
tru dezvoltarea de perspectivă.

GHEORGHE – IULIAN IONIŢĂ. Criminologie. 
Editura Sylvi, Bucureşti 2001. p. 270.

14 XENOFON ULIANOVSCHI. Probaţiunea. Prut 
Intenaţional 2004, p. 3.

15 Concluziile detaliate ale Misiunii de Evaluare a 
Necesităţilor, 

vezi: http://www.irp.md/Alternative/Docs/raport_final_
romana_%20MAN.pdf
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having considered the alternatives. In the same 
context, the Resolution 45/112 of  1998 – United 
Nations Guidelines for the Prevention of  Juve-
nile Delinquency (The Riyadh Guidelines) com-
prise a number of  recommendations in relation 
to the intervention at the level of  community 
and society in general, as well as at the level of  
governmental and nongovernmental structures 
and substructures, or at the level of  social mi-
cro-groups and even at individuals, in order to 
take prevention measures in the field, taking into 
consideration young people’s interests�. 

The way of  organizing the probation service 
varies10 and cannot be confused with penitentia-
ry or police services11. Probation does not imply 
only supervision, but also eo ipso assistance and 
counselling. Thus, the probation official (proba-
tion counsellor, probation officer) must provide 
psychological, social, economic, and social edu-
cation assistance12.

The diversity of  probation services is of  
a double use: community protection through 
continuous supervision and rehabilitation of  the 
offender. The advantages of  such a social reaction 
are obvious: not all types of  offences are so 
serious as to require expensive detentions; those 
who are released on probation can get or keep the 
job and pay taxes; offenders can take care of  their 
own families and fulfil other financial obligations 
without becoming a burden to the state13. 

9 ORTANSA BREZEANU. The Juvenile and the Crimi-
nal Law. All Beck Publishing House 1998, p. 75.

10 For example, Denmark, Italy, Norway, Sweden, and 
France have nationalized probation systems; Austria, 
Netherlands, Germany, and Belgium have systems based 
on non-governmental organizations, Romania has a 
mixed system. Within the nationalized systems, the state 
takes full responsibility for managing, administering, co-
ordinating, and financing the activity of  the probation 
service. Within the mixed systems and those based on 
non-governmental organizations, the state establishes a 
control, by „buying” services from private structures.

11 See: N. B. HUTORSKAIA, Alternatives to Impri-
sonment in the Russian Federation. International 
Conference Materials. Moscow 2001

12 PETRACHE ZIDARU. Criminal Enforcement Law. 
ALL Beck Publishing House 2001, p. 257. 

13 see: ION EUGEN SANDU, FLORIN SANDU, 

There are 3 types of  probation, depending 
on the phase of  the trial: pre-sentence probation 
(drawing up of  social inquiries – pre-sentence 
probation reports and the first assistance and 
counselling interventions), sentence probation 
(including penitentiary one) and post-sentence 
probation (social reintegration after the release 
from places of  detention)14. 

The activities for implementing the probation 
institution in the Republic of  Moldova started 
in June 2003, when a group of  international 
experts for carrying out a Needs Assessment 
Mission (NAM) was formed at the request of  
the Institute for Penal Reform. The mission had 
the following objectives: assessment of  all aspects 
related to the implementation of  the measures 
for the re-socialization and reintegration of  
offenders in the Republic of  Moldova, including 
the measures that exist today, the legal framework, 
aspects related to infrastructure, barriers, staff  
professionalism, the attitude of  the society, and 
the impact of  re-socialization and reintegration 
actions.

At the initial stage, the answer to three ques-
tions was being looked for:
•	 Is probation an institution that can be imple-

mented in Moldova and is this implementa-
tion desired?

•	 What is the method of  probation development 
and implementation? 

•	 What strategy is viable for probation devel-
opment in Moldova?

•	 As a result of  the assessment mission, the 
followings conclusions15 were made: 

•	 There is a positive context, in which 
probation can be implemented. Moreover, 
employees also want to apply probation, and 
this is an important element for the future 
development.

GHEORGHE – IULIAN IONIŢĂ. Criminology. Sylvi 
Publishing House, Bucharest 2001. p. 270.

14 XENOFON ULIANOVSCHI. Probation. Prut Intenational 2004, p. 3.
15 Detailed conclusions of  the Needs Assessment Mission, 
See: http://www.irp.md/Alternative/Docs/raport_final_

romana_%20MAN.pdf
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•	 Probaţiunea trebuie elaborată şi implementată 
pentru adulţi şi minori separat. Pentru adulţi 
este necesar un sistem de probaţiune. Pentru 
minori este necesar de a crea unui sistem de 
resocializare şi reintegrare. Ambele sisteme 
trebuie elaborate în evoluţie, ţinând cont de 
structurile şi resursele disponibile la momentul 
de faţă. Implementarea probaţiunii urmează 
să se bazeze pe parteneriatul între structurile 
guvernamentale şi cele neguvernamentale16.

•	 Pentru o implementare mai eficientă a proba-
ţiunii este necesar de a modifica şi cadrul le-
gal, după cum urmează: de a adopta o Lege cu 
privire la probaţiune sau a introduce în Codul 
de Procedură Penală prevederi speciale cu 
referire la probaţiune. Totodată, pentru a pune 
în aplicare aceste prevederi, este necesar de a 
adopta regulamentele privind probaţiunea ce 
ar viza toate problemele care ar putea să apară 
în procesul de implementare a probaţiunii pe 
întreg teritoriul ţării.
În vederea realizării recomandărilor MEN, 

în anul 2003, a fost instituit Grupul de lucru în 
domeniul probaţiunii. Menirea acestuia este de a 
elabora cadrul normativ în domeniul probaţiunii, 
fiind şi un grup de consultanţă şi referinţă. În 
luna aprilie 2004 a fost definitivat conceptul Legii 
cu privire la probaţiune17. În final, s-a propus ca 

16 De facto, în nici o ţară din lume resursele puse la 
dispoziţia sistemului de probaţiune nu sunt suficiente 
pentru a acorda toate serviciile necesare satisfacerii ne-
voilor clienţilor (beneficiarilor de servicii de probaţiune). 
De regulă, serviciile de probaţiune au menirea de a lucra 
în comunitate cu resursele disponibile în cadrul acesteia 
pentru a asigura o legătură funcţională între serviciile 
disponibile şi nevoile infractorilor.

vezi: KEVIN HAINES, AURELIA WILLIE, CRISTIAN 
LAZĂR, IOAN DURNESCU. Opiniile judecătorilor 
referitoare la sistemul de reintegrare socială şi 
supraveghere, anul 1, nr. 8/2002. Editura Didactică şi 
Pedagogică, R. A. Bucureşti 2002, p. 23.

17 Proiectul de Lege cu privire la probaţiune prevede 
următoarele principii: principiul probaţiunii (sprijinirea 
şi încurajarea permanentă a persoanelor supravegheate, 
asistate şi consiliate în vederea reintegrării lor în 
societate şi în vederea asumării responsabilităţii 
propriilor acţiuni prin formarea unei atitudini corecte 
faţă de muncă, ordinea de drept şi regulile de convieţuire 
socială); principiul oportunităţii (implicarea şi atragerea 

legea menţionată să aibă structura şi conţinutul 
unei legi ordinare, fiind actul care va introduce 
noţiunea de probaţiune în Republica Moldova şi 
baza tuturor actelor subordonate, adoptate ulte-
rior.

Prevederi ce permit iniţierea activităţilor 
de probaţiune se conţin în art. 54 CP al RM 
(Liberarea de răspundere penală a minorilor); art. 
55 CP al RM (Liberarea de răspundere penală cu 
tragerea la răspundere administrativă); art. 59 
CP al RM (Liberarea condiţionată de răspundere 
penală); art. 90 CP al RM (Condamnarea cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei); 
art. 91 CP al RM (Liberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen); art. 92 CP al RM 
(Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă 
cu o pedeapsă mai blândă); art. 93 CP al RM 
(Liberarea de pedeapsă a minorilor); art. 94 CP 
al RM (Liberarea de pedeapsă datorită schimbării 
situaţiei); art. 96 CPP al RM (Circumstanţele care 
urmează a fi dovedite în procesul penal); art. 
157 CPP al RM (Documentele); art. 176 CPP 
al RM (Temeiurile pentru aplicarea măsurilor 
preventive); art. 385 CPP al RM (Chestiunile 
pe care trebuie să le soluţioneze instanţa de 
judecată la adoptarea sentinţei); art. 475 CPP al 
RM (Circumstanţele care urmează a fi stabilite 
în cauzele privind minorii)18; art. 485 CPP al RM 

comunităţii în procesul de reintegrare socială şi 
supraveghere a infractorilor); principiul transparenţei, 
diferenţierii şi individualizării; ajutorului imediat şi 
apropierii; confidenţialităţii dosarului personal de 
reintegrare socială), direcţiile de activitate ale serviciului 
de probaţiune, tipurile de probaţiune, atribuţiile 
serviciului de probaţiune, colaborarea serviciului de 
probaţiune cu organele de stat şi obşteşti etc.

18 Prevederile art. 475 CPP al RM cu referire la efectuarea 
unei anchete sociale au caracter imperativ - onerativ, 
ceea ce presupune obligativitatea de a cere o asemenea 
anchetă socială (referat de probaţiune presentenţială). 

În legislaţia României, obligativitatea anchetei sociale în 
cauzele cu minori rezultă evident. Astfel, art 482, CPP 
al României prevede că în cazurile cu infractori minori, 
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are 
obligaţia să dispună efectuarea anchetei sociale. Ancheta 
socială constă în acumularea de date cu privire la 
comportamentul pe care minorul îl are în mod obişnuit, 
la starea fizică şi mentală a acestuia, la antecedentele 
sale, la condiţiile în care a crescut şi a trăit, la modul în 
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•	 Probation must be developed and imple-
mented for adults and juveniles separately. 
A probation system is necessary for adults. 
A Re-socialization and Reintegration System 
should be created for juveniles. Taking into 
consideration the structures and resources 
available today, both systems must be de-
veloped gradually. The partnership between 
governmental and non-governmental struc-
tures should serve as the basis for probation 
implementation16.

•	  For a more efficient probation implementa-
tion, it is also necessary to change the legal 
framework, as follows: to pass a Law on Pro-
bation or to introduce special provisions on 
probation in the Criminal Procedural Code 
and, in order to put all these provisions into 
practice, to adopt Regulations on probation 
that would cover all the issues that might arise 
within the process of  implementing proba-
tion all over the country.
In order to achieve the NAM recommenda-

tions, the first Workgroup on probation was cre-
ated in 2003. Its purpose was to develop a legal 
framework on probation, being a counselling and 
reference group at the same time. In April 2004, 
the bill on probation17 was completed. Finally, it 

16 De facto, in the world, there is no country, in which 
the resources available to the probation system would 
not be sufficient for the rendering of  all services 
required to meet the needs of  the clients (beneficiaries 
of  probation services). As a rule, probation services 
are meant to work within the community, using the 
resources available in the community in order to ensure 
a functional connection between the available services 
and the needs of  offenders.

See: KEVIN HAINES, AURELIA WILLIE, CRISTIAN 
LAZĂR, IOAN DURNESCU. Judges’ opinions on the 
social reintegration and supervision system, year 1, No. 
8/2002. Teaching and Education Publishing House, R. A. Bu-
charest 2002, p. 23.

17 The Draft Law on probation provides for the principle 
of  probation (continuous support and encouragement 
of  the supervised persons, of  the persons who get 
assistance and counselling for the purpose of  their 
re-socialization and social reintegration and in order 
to assume the responsibility for their own actions by 
forming a right attitude towards work, law order, and 
rules of  social cohabitation; opportunity; involving 

was suggested that the Law on Probation com-
prises the structure and content of  an ordinary 
law, thus being an act that would introduce the no-
tion of  probation in the Republic of  Moldova and 
the basis of  subordinate acts adopted afterwards.

Provisions that allow initiating probation 
activities are included in Art. 54 of  the CC of  
the RM (Release of  juveniles from criminal 
responsibility), Art. 55 CC of  the RM (Release 
from criminal responsibility by subjecting to 
administrative responsibility), Art. 59 CC of  
the RM (Conditional release from criminal 
responsibility), Art. 90 CC of  the RM (Conviction 
with conditional suspension of  punishment 
execution), Art. 91 CC of  the RM (Conditional 
release from punishment before term), Art. 92 
PC of  RM (Replacement of  the non-served part 
of  the sentence with a milder sentence), Art. 93 
PC of  RM (Juveniles release from punishment), 
Art. 94 CC of  the RM (Release from punishment 
due to a change of  circumstances), Art. 96 
CPC of  the RM (Circumstances that are to be 
proved within the criminal procedure), Art 157 
CPC of  the RM (Documents), Art. 176 CPC 
of  the RM (Grounds for the application of  
prevention measures), Art. 385 CPC of  the RM 
(Issues to be solved by the court of  law when 
passing the sentence), Art. 475 CPC of  the 
RM (Circumstances to be established in cases 
involving juveniles)18, Art. 485 CPC of  the RM 

and attracting the community in the process of  re-
socialization and social reintegration of  offenders; 
transparency, differentiation, and individualization; 
immediate assistance and proximity; confidentiality of  
the personal social reintegration file), directions of  the 
probation service activity, types of  probation, duties of  
the probation service, collaboration of  the probation 
service with the state and social bodies etc.

18 The provisions of  Art. 475 CPP of  the RM on the 
performance of  a social inquiry have an imperative - 
onerous, which implies compulsoriness of  requesting 
such a social inquiry (report on pre-sentence 
probation). 

In Romanian legislation, the compulsoriness of  social 
inquiry in cases involving minors is obvious. Thus, Art 
482, CPP of  Romania stipulates that in cases involving 
juvenile offenders, the criminal prosecution body or the 
court of  law is obliged to order a social inquiry. Social 
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(Chestiuni ce urmează a fi soluţionate de instanţă 
la adoptarea sentinţei în procesul unui minor); 
art. 170 CE al RM19 (Instituţiile şi organele care 
asigură executarea pedepsei); art. 171 CE al RM 
(Instituţiile şi organele care asigură executarea 
măsurilor de siguranţă); art. 279 CE al RM 
(Supravegherea persoanei în perioada pe care a 
fost amânată executarea pedepsei); art. 281 CE 
al RM (Supravegherea persoanei în perioada 
pe care a fost suspendată executarea pedepsei); 
art. 285 CE al RM (Liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea 
părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă 
mai blândă); art. 288 CE al RM (Supravegherea 
persoanei liberate condiţionat de pedeapsă 
înainte de termen); art. 290 CE al RM (Liberarea 
de pedeapsă a minorilor). În pofida multitudinii 
de reglementări, acestea nu epuizează obiectul de 
reglementare a Legii cu privire la probaţiune, care 
are menirea de a reglementa în plan instituţional 
şi funcţional activitatea de probaţiune.

Activităţile practice de implementare 
a serviciului de probaţiune au demarat la 
01 ianuarie 2004, prin pilotarea de către IRP a 
probaţiunii presentenţiale, în privinţa minorilor, 
în sectorul Centru, municipiul Chişinău. Sub un 
aspect, probaţiunea presentenţială şi-a găsit o 
bună reflectare în actele normative, iar sub alt 
aspect, graţie pilotării noii instituţii în privinţa 
minorilor va deveni evidentă caducitatea concep-
tului represiv de justiţie penală. Aceste activităţi 
se desfăşoară în baza proiectului “Alternative la 
detenţie şi asistenţă juridică pentru copii în siste-
mul de justiţie penală”, implementat în parte-
neriat cu Reprezentanţa UNICEF Moldova şi se 
referă la:

care părinţii, tutorele sau persoana în îngrijirea căreia se 
află minorul îşi îndeplinesc îndatoririle lor faţă de acesta 
în general cu privire la orice elemente care pot servi la 
luarea unei măsuri sau la aplicarea unei sancţiuni faţă de 
minor. Ancheta socială se efectuează de către persoanele 
desemnate de către autoritatea tutelară a consiliului local 
în a cărui rază teritorială domiciliază minorul.

vezi: art. 482 CPP al României.
19 Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443-XV 

din 24.12.2004, MO nr. 34-35/112 din 03.03.2005

•	 pregătirea condiţiilor de realizare a activităţilor 
de probaţiune presentenţială în privinţa mino-
rilor;

•	 crearea serviciului pilot de probaţiune presen-
tenţială în privinţa minorilor în cadrul Institu-
tului de Reforme Penale;

•	 conturarea mecanismului de solicitare, în-
tocmire şi prezentare a referatelor de 
probaţiune;

•	 extinderea activităţilor de probaţiune şi în 
alte sectoare de pilotate;

•	 evaluarea implementării activităţilor de proba-
ţiune presentenţială;

•	 identificarea condiţiilor necesare pentru im-
plementarea activităţilor de probaţiune pre-
sentenţială la nivel naţional.
Utilitatea referatelor de probaţiune presen-

tenţială este evidentă, instanţa de judecată şi ofi-
ţerul de urmărire penală având posibilitatea de a 
aprecia nu numai fapta şi atitudinea faţă de fapta 
săvârşită de infractor, dar şi gradul de pericol pe 
care acesta îl prezintă în general pentru societa-
te20. Referatul de probaţiune conţine informaţii 
din istoria personală (boală psihică, eşecuri 
semnificative, pierderi, dificultăţi de învăţare, 
impulsivitate), despre familie (relaţiile din fami-
lie, tipul de disciplinare, ataşamentul, izolarea 
socială, satisfacţia maritală etc); despre condiţiile 
de locuit, venituri, vecinătate, dependenţă (jo-
curi de noroc, alcool, droguri); relaţia cu şcoala 
(succes, eşec, abandon); cercul de prieteni, stilul 
de viaţă (îşi asumă riscuri, contact cu persoane 
deviante, petrecerea timpului liber); relaţiile la 
locul de muncă (stabilitatea la locul de muncă, 
satisfacţie, calificări etc.); de asemenea date pri-
vind comportamentul inculpatului (inclusiv 
aspectele predelicvenţiale – abandon, fuga de 
acasă, abuz asupra colegilor) şi în mod special, 
riscul de recidivă şi perspectivele de reintegrare 
în societate21. 

20 XENOFON ULIANOVSCHI. Probaţiunea. Prut 
Internaţional 2004, p. 11.

21 XENOFON ULIANOVSCHI, ION GOLUBŢOV, 
VICTOR ZAHARIA, VLADIMIR COJOCARU. 
Ghidul consilierului de probaţiune, Institutul de Reforme 
Penale, 2004, p. 40.
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(Issues to be solved by the court when passing 
the sentence in cases involving juveniles), Art. 
170 EC of  the RM19 (Institutions and bodies that 
ensure punishment enforcement), Art. 171 EC 
of  the RM (Institutions and bodies that ensure 
safety measures enforcement), Art. 279 EC of  
the RM (Supervision of  the person in whose 
case punishment enforcement is postponed), 
Art. 281 EC of  the RM (Supervision of  the 
person within the period, for which punishment 
enforcement is postponed), Art. 285 EC of  the 
RM (Early conditional release of  punishment 
or replacing of  the non-served part of  the 
punishment with a milder one), Art. 288 EC of  
the RM (Supervision of  the early conditionally 
released of  punishment), Art. 290 EC of  the RM 
(Punishment waving for juveniles). Despite the 
large number of  regulations, these do not exhaust 
the regulation subject of  the Law on Probation, 
which is meant to regulate the probation activity 
institutionally and functionally. 

Practical activities for the implementation 
of  probation service were launched on January 
2004, by IRP piloting of  pre-sentence probation 
related to juveniles in Centru sector, Chisinau 
Municipality. On the one hand, pre-sentence 
probation is well reflected in normative acts; 
on the other hand, due to the piloting of  the 
new institution on juveniles the frailty of  the 
repressive concept of  juvenile justice will become 
obvious. These activities are carried out based on 
“Alternatives to detention and legal assistance for 
children in the criminal justice system” Project, 

inquiries consists in collecting data on the usual behaviour 
of  the minor, his physical and mental condition, his 
record, conditions, in which he was raised and lived in, 
the way, in which parents, tutor, or person that took 
care of  the minor fulfilled their duties towards him, any 
other elements that might be relevant in measure-taking 
and punishment-applying. Social inquiry is performed 
by persons appointed by the tutelage authority of  the 
local council, on the administrative territory of  which 
the minor lives.

see: Art. 482 CPP of  Romania. 
19 Enforcement Code of  the Republic of  Moldova No. 

443-XV as of  24.12.2004, MO No. 34-35/112 as of  
03.03.2005

implemented in partnership with UNICEF 
Representative Office in Moldova. The purpose 
of  activities is to:
•	 prepare the conditions for the carrying-out 

of  pre-sentence probation activities related to 
juveniles;

•	 create a pilot service of  pre-sentence proba-
tion related to juveniles within the Institute 
for Penal Reform;

•	 define the mechanism of  the process for 
probation reports requesting, drawing up 
and presenting;

•	 extend the activities of  this service in 
other piloted sectors as well;

•	 assess the implementation of  pre-sentence 
probation activities;

•	 identify conditions that are necessary for the 
implementation of  pre-sentence probation 
activities at the national level.
The utility of  pre-sentence probation reports 

is obvious, the court and the criminal prosecution 
officer having the possibility to determine not 
only the act and the attitude towards the act 
committed by the offender, but the level of  social 
risk that this person presents for the society20 in 
general, as well. The probation report comprises 
personal data (mental disease, significant failures, 
losses, studying difficulties, impulsiveness), 
information about the family (family relations, 
type of  discipline, affection, social isolation, 
marital satisfaction etc), living conditions, 
income, neighbourhood, addiction (gambling, 
alcohol, drugs), relation with school (success, 
failure, dropping out), circle of  friends, life 
style (assuming risks, contact with persons with 
behavioural deviations, leisure time spending), 
relations at work (stability at work, satisfaction, 
qualifications, etc), also data related to the 
culprit’s behaviour (including pre-delinquency 
aspects – abandonment, run away from home, 
abuse of  colleagues), and especially the risk of  
committing a second crime and perspectives of  
reintegration in the society21. 

20 XENOFON ULIANOVSCHI. Probation. Prut 
Internaţional 2004, p. 11.

21 XENOFON ULIANOVSCHI, ION GOLUBŢOV, 



1�

De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni de 
pregătire a pilotării:

1. Identificarea sectorului de pilotare.
2. Selectarea asistenţilor sociali şi psihologilor 

pentru posturile de consilieri de probaţiune şi in-
struirea acestora.

3. Formarea unui grup de lucru având meni-
rea de a asista procesul de pilotare.

4. Elaborarea conceptuală a chestionarului de 
evaluare psihosocială a minorului.

5. Fixarea/stabilirea mecanismului de solici-
tare şi întocmire a rapoartelor de probaţiune 
presentenţială. Conform mecanismului iniţial, in-
stanţa de judecată, urma să solicite întocmirea re-
feratelor presentenţiale de evaluare psihosocială 
de la Direcţia municipală pentru protecţia drep-
turilor copilului care, în baza acordului de colab-
orare din 11 mai 200�, ar transmite solicitările 
Institutului de Reforme Penale pentru întoc-
mirea referatelor. Referatele întocmite de către 
Serviciul de probaţiune din cadrul IRP urmau 
să fie avizate de către Direcţia municipală pentru 
protecţia drepturilor copilului şi transmise solici-
tantului.

6. Stabilirea mecanismului de interacţiune din-
tre instanţa de judecată, consilierul de probaţiune 
şi persoanele de la care urmează a fi colectate 
datele despre minor.

Astfel, pentru stabilirea unei colaborări dura-
bile dintre Serviciul de probaţiune presentenţială 
pentru minori şi agenţiile ce urmează a fi impli-
cate, au fost încheiate de către IRP câteva acor-
duri de colaborare:
•	 acordul de colaborare cu Judecătoria sectoru-

lui Centru cu privire la implementarea muncii 
neremunerate în beneficiul comunităţii şi a 
probaţiunii presentenţiale (24 martie 2004);

•	 acordul de colaborare cu Direcţia municipală 
pentru protecţia drepturilor Copilului (11 mai 
2004).

Elaborarea modelelor de acte 
ce reglementează procesul de 

întocmire a referatelor de evaluare 
psihosocială.

În procesul de aplicare în practică a mecanis-
mului propus iniţial, acesta s-a dovedit a fi in-
utilizabil din cauza lipsei de solicitări din partea 
instanţei de judecată din sectorul de pilotare.

Din acest considerent, a fost stabilită o altă 
cale prin care referatele presentenţiale de evaluare 
psihosocială urmează să fie solicitate şi întocmite. 
Conform articolului 100, alin. 2, CPP, apărătorul 
admis în procesul penal, este în drept să solicite 
certificate, caracteristici şi alte documente din 
diverse organe şi instituţii. Pentru testarea 
acestui nou mecanism de solicitare a referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială, au fost 
desfăşurate activităţi de informare pentru avocaţii 
din cadrul Biroului de avocaţi al sectorului Centru 
al municipiului Chişinău. În acelaşi context, au fost 
adresate demersuri Ministerului Afacerilor Interne 
şi Judecătoriei sectorului Centru al municipiului 
Chişinău, cu scopul identificării minorilor aflaţi 
în conflict cu legea la faza de urmărire penală şi 
în procedură de judecată, astfel încât să poată 
fi contactaţi avocaţii acestora pentru a le sugera 
solicitarea unor asemenea referate.

Noul mecanism a condiţionat apariţia primelor 
solicitări de întocmire a referatelor presentenţiale 
de evaluare psihosocială.

Solicitarea referatelor presentenţiale de evalu-
are psihosocială din partea apărătorului a permis 
formarea unei practici de întocmire a referatelor 
de evaluare. Totuşi, în cazul acestora, există ris-
cul ca referatele întocmite, în funcţie de voinţa 
apărătorului, să fie sau nu prezentate instanţei de 
judecată.

Pe parcursul anului 2004 au fost întocmite 18 
referate de evaluare psihosocială. Dintre acestea:
•	 6 referate au fost întocmite la solicitarea 

instanţei de judecată;
•	 8 referate au fost întocmite la solicitarea 

avocatului;
•	 4 referate au fost întocmite la solicitarea or-

ganului de urmărire penală.
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Also, piloting preparation activities were 
carried out:

1. Identification of  the piloting sector;
2. Selection of  social assistants for the posi-

tion of  probation counsellors and their training. 
3. Creation of  a working group that would 

assist the piloting process;
4. Conceptual development of  the 

questionnaire for juvenile psychosocial 
assessment;

5. Determination of  a mechanism for request-
ing and drawing up pre-sentence probation re-
ports. According to the initial mechanism, the 
Court shall request to draw up pre-sentence psy-
chosocial assessment reports by the Municipal De-
partment for the Protection of  the Rights of  the 
Child, which based on the cooperation agreement 
of  May 11, 200�, will forward the requests for the 
drawing up of  reports to the Institute for Penal 
Reform. After being approved by the Municipal 
Department for the Protection of  the Rights of  
the Child, the reports drawn up by the IPR Proba-
tion Service are passed to the applicant;

6. Establishment of  the interaction mecha-
nism between the court, probation counsellor, 
and the persons, from whom the data about the 
juvenile are to be collected.

Thus, in order to establish a sustainable co-
operation between Pre-sentence Probation Ser-
vice for juveniles with the agencies that are to be 
involved, the following cooperation agreements 
have been concluded by IPR:
•	 cooperation agreement with the Court of  

Centru sector and the Institute for Penal Re-
form on the Implementation of  Community 
Service and pre-sentence probation (March 
24, 2004);

•	 cooperation agreement with the Municipal 
Department for the Protection of  the Rights 
of  the Child (May 11, 2004).

VICTOR ZAHARIA, VLADIMIR COJOCARU. Pro-
bation Counsellor’s Guide, Institute for Penal Reform, 2004, 
p. 40.

Development of standard acts that 
regulate the process of drawing up 

psychosocial assessment reports; 

Within the process of  implementing the ini-
tially suggested mechanism, it turned to be im-
practical because of  the lack of  requests from 
the courts of  the piloting sector.

Based on these considerations, another 
way of  requesting and drawing up pre-
sentence psychosocial assessment reports was 
established. According to Article 100, paragraph 
2, CPC, the defendant accepted in the criminal 
proceedings has the right to request certificates, 
characteristics, and other documents from 
different bodies and institutions. In order to test 
this new mechanism of  requesting pre-sentence 
psychosocial assessment reports, information 
activities for the lawyers of  the Lawyers Bar of  
Centru Sector of  Chisinau Municipality have 
been carried out. In the same context, separate 
petitions have been addressed to the Ministry of  
Internal Affairs and the Court of  Centru Sector 
of  Chisinau Municipality in order to determine 
the juveniles in conflict with the law at the stage 
of  criminal prosecution and in legal proceedings, 
so that later their lawyers could be contacted and 
suggested to request such reports. 

The new mechanism generated the first 
requests for drawing up pre-sentence psychosocial 
assessment reports. 

The defendant’s request to draw up pre-
sentence psychosocial assessment reports allowed 
creating a practice of  drawing up assessment 
reports, however with the risk of  the reports 
drawn up at the request of  the defendant to be 
or not to be presented in the court. 

During 2004 year, 18 psychosocial assessment 
reports were drawn up. Out of  them:
•	 6 reports were drawn up at the request of  the 

court;
•	 8 reports were drawn up at the request of  the 

lawyer;
•	 4 reports were drawn up at the request of  the 

criminal prosecution body.
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Evaluarea primei etape de implemen-
tare a probaţiunii presentenţiale

Pentru evaluarea primei etape de implementare 
a activităţilor de probaţiune presentenţială, 
Institutul de Reforme Penale a organizat, în 
perioada 16-18 septembrie 2004, o conferinţă 
cu genericul „Implementarea probaţiunii 
presentenţiale şi a muncii neremunerate în 
folosul comunităţii pentru minori în Republica 
Moldova”. La conferinţa de evaluare au fost 
invitaţi reprezentanţi ai legislativului, sistemului 
judecătoresc, organelor de urmărire penală, 
Departamentului de executare a deciziilor 
judiciare, Direcţiei municipale pentru protecţia 
drepturilor copiilor, precum şi ai ONG-urilor 
ce desfăşoară activităţi în domeniul social. În 
calitate de experţi internaţionali au participat 
reprezentanţi din Polonia, România şi Letonia, 
ţări cu o experienţă bogată în domeniul 
implementării alternativelor la detenţie.

Prima parte a conferinţei de evaluare a cuprins 
trei secţiuni în care au fost prezentate:

1. Rezultatele  pilotării  probaţiunii   
presentenţiale (întocmirea referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială) în 
sectorul Centru al municipiului Chişinău;

2. Experienţa internaţională în domeniul 
implementării probaţiunii presentenţiale;

3. Revizuirea mecanismului de solicitare şi 
întocmire a referatului presentenţial de evaluare 
psihosocială.

Auditoriul a luat cunoştinţă de practica inter-
naţională în domeniul implementării probaţiunii 
presentenţiale pentru minori, dat fiind că experţii 
au desfăşurat nemijlocit activităţi de implementare 
a alternativelor la detenţie. Carmen Fiscuci, consilier 
juridic la Departamentul de securitate comunitară, 
Prison Fellowship România, a prezentat rapor-
tul „Experienţa României în implementarea 
probaţiunii presentenţiale. Etapele parcurse în 
stabilirea mecanismului de solicitare şi întocmire a 
referatelor presentenţiale de evaluare psihosocială 
pentru minori. Dagmara Wozniakowska, avocat spe-
cializat în cauzele cu minori, Polonia, a familiarizat 
asistenţa cu „Experienţa Poloniei în procesul de 

implementare a probaţiunii presentenţiale, evoluţia 
şi starea actuală de lucruri în acest domeniu”. La 
rândul său, Florea Ungureanu, preşedintele Tribu-
nalului Dâmboviţa, a relatat despre cadrul legal de 
funcţionare a probaţiunii presentenţiale în Româ-
nia şi a argumentat utilitatea examinării de către 
instanţa de judecată a referatelor presentenţiale la 
aplicarea măsurii preventive şi a pedepsei penale.

De asemenea, participanţii la conferinţă şi-au 
expus opiniile privitor la mecanismul de solicitare 
şi întocmire a referatelor presentenţiale, mecanism 
ce trebuie aplicat la faza extinderii pilotării.

La finele conferinţei de evaluare, au fost 
formulate următoarele recomandări:

1. La extinderea pilotării activităţilor de pro-
baţiune presentenţială pentru minori, este necesar 
de a se păstra formula identificată la prima etapă 
de implementare a proiectului.

2. Întocmirea referatelor presentenţiale urmea-
ză să se facă la solicitarea instanţei de judecată, 
organului de urmărire penală şi a apărătorului.

3. La faza extinderii pilotării, angajaţii secţiei 
penale ale direcţiilor de executare trebuie să fie 
informaţi de către consilierii de probaţiune din 
cadrul Institutului de Reforme Penale privitor 
la mecanismul de întocmire a referatelor de 
probaţiune presentenţială pentru minori.

Extinderea activităţilor  
de probaţiune presentenţială  

în privinţa minorilor

În luna noiembrie 2004, Institutul de Reforme 
Penale a început pregătirea extinderii pilotării în 
alte două sectoare:
•	 Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţiilor ce tre-

buie să fie implicate în procesul de pilotare. În 
cadrul acestor întâlniri a fost evaluată voinţa 
de participare la procesul de afirmare şi imple-
mentare a noilor instituţii de justiţie penală;

•	 Evaluarea procesului de pilotare a muncii 
neremunerate în privinţa minorilor şi adulţilor 
– un element important în stabilirea noilor 
sectoare de pilotare.
Astfel, au fost identificate următoarele sec-

toare de pilotare:
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Evaluation of the First Stage of Pre-
sentence Probation Implementation 

In order to evaluate the first stage of  the 
implementation of  pre-sentence probation 
activities during September 16-18, 2004, the 
Institute for Penal Reform organized an evaluation 
conference under the title: „Implementation of  
pre-sentence probation and community service 
for juveniles in the Republic of  Moldova”. 
Representatives of  the legislative, judicial system, 
criminal prosecution bodies, Department for Court 
Decisions Enforcement, Municipal Department 
for the Protection of  the Rights of  the Child, 
as well as representatives of  NGOs that carry 
out social activities were invited to participate in 
the evaluation conference. Representatives from 
Poland, Romania, and Latvia, countries with a rich 
experience in the implementation of  alternatives 
to detention participated in the conference as 
international experts. 

The first part of  the assessment conference 
comprised three sections, within which the 
following were presented:

1. Results of  pre-sentence probation piloting 
(drawing up of  pre-sentence psychosocial 
assessment reports) in Centru Sector of  Chisinau 
Municipality. 

2. International experience in the field of  pre-
sentence probation implementation.

3. Review of  the mechanism for requesting 
and drawing up pre-sentence psychosocial 
assessment reports.

The public got acquainted with the interna-
tional practice in the implementation of  pre-
sentence probation for juveniles, with experts 
who directly carried out activities on the imple-
mentation of  alternatives to detention. Carmen 
Fiscuci, a legal counsellor within the Community 
Safety Department, Prison Fellowship Romania, 
presented “Romania’s experience in the imple-
mentation of  pre-sentence probation” Report. 
Dagmara Wozniakowska, a lawyer specialized in 
cases involving juveniles, Poland, informed the 
public about “Poland’s experience in the pro-
cess of  pre-sentence probation implementation, 

evolution, and the current situation in the field”. 
In the same context, Florea Ungureanu, President 
of  Dambovita Tribunal, Romania, spoke about 
how the legal framework on pre-sentence proba-
tion works in Romania and brought arguments 
to support the utility of  examining pre-sentence 
reports by the court when applying preventive 
measures and criminal punishment.

Also, the participants at the conference stated 
their opinions on the mechanism of  requesting 
and drawing up pre-sentence psychosocial 
assessment reports, a mechanism that is required 
to be applied at the stage of  piloting extension. 

At the end of  the evaluation conference, the 
following recommendations were formulated:

1. When extending the piloting of  pre-
sentence probation activities for juveniles, it is 
necessary to maintain the formula identified at 
the first stage of  project implementation. 

2. Pre-sentence reports should be drawn up 
at the request of  the court, criminal prosecution 
body, and of  the defender.

3. At the stage of  piloting extension, the staff  
of  the criminal section of  enforcement boards 
must be informed by the probation counsellors 
of  the Institute for Penal Reform about 
the mechanism of  drawing up pre-sentence 
probation reports for juveniles. 

Extension of Pre-sentence Probation 
Activities Related to Juveniles

In November 2004, the Institute for Penal 
Reform started the preparations for the exten-
sion of  piloting in other two sectors: 
•	 Meetings with the representatives of  the 

agencies necessary to be involved in the 
piloting process, at which the wish to 
participate in the implementation of  the 
newly presented institution was identified;

•	 Assessment of  the process of  piloting the 
community service for juveniles and adults 
- an important element in establishing new 
piloting sectors;
Thus, the following piloting sectors were 

identified:
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•	 Municipiul Chişinău – toate sectoarele aces-
tuia;

•	 Raionul Ungheni şi raionul Cahul, sectoare 
în care deja există o experienţă apreciabilă în 
implementarea muncii neremunerate în folo-
sul comunităţii, în privinţa adulţilor.

Activitatea comitetelor locale

În sectoarele de pilotare Cahul şi Ungheni - 
comitetele locale din aceste raioane, au propus ca 
referatele de evaluare psihosocială a minorilor să 
fie solicitate obligatoriu în toate cazurile şi doar 
la faza de urmărire penală. Această sugestie a 
fost susţinută şi de către participanţii la mesele 
rotunde organizate ulterior.

Probleme / necesităţi întâlnite

În continuare, prezentăm principalele prob-
leme întâlnite pe întreaga perioadă de pilotare a 
activităţilor de probaţiune presentenţială.
1. La solicitarea referatului presentenţial de 

evaluare psihosocială:
•	 Lipsa iniţiativei de solicitare a referatelor pre-

sentenţiale de evaluare psihosocială;
•	 Indicarea uneori incorectă a datelor referi-

toare la minorul în privinţa căruia este necesar 
de a întocmi referatul presentenţial de evalu-
are psihosocială;

•	 La solicitarea referatului presentenţial de eval-
uare psihosocială este necesar de a concretiza 
ce caracteristici psihosociale ale persoanei 
sunt necesare/de interes major pentru solici-
tant;

•	 Indicarea unor termeni reali/rezonabili de în-
tocmire a referatului presentenţial de evaluare 
psihosocială;

•	 Necesitatea de a informa în continuare spe-
cialiştii care solicită referatele presentenţiale, 
în special, ofiţerii de urmărire penală, privind 
scopul referatului;

•	 Stabilirea categoriilor de infracţiuni pentru 
care este necesar de a solicita referate de 
evaluare psihosocială;

•	 Stabilirea fazei în care este oportun de a soli-
cita referatele presentenţiale de evaluare psiho-
socială.

2. La întocmirea referatului presentenţial de 
evaluare psihosocială:

•	 Imposibilitatea deplasării consilierilor de 
probaţiune în teritoriu pentru colectarea 
informaţiei, mai ales în localităţile rurale, din 
cauza lipsei mijloacelor de transport;

•	 Colaborarea uneori defectuoasă între solicitan-
tul referatului şi consilierul de probaţiune în 
vederea respectării termenelor de întocmire a 
referatului şi contactării surselor de informaţii.

3. La prezentarea referatului presentenţial 
de evaluare psihosocială:

•	 Uneori, avocaţii nu anexează referatele 
presentenţiale de evaluare psihosocială la 
dosarul penal;

•	 Uneori, este oportună prezenţa consilierului 
de probaţiune în şedinţele de judecată la 
examinarea cazurilor în care a fost solicitat 
şi întocmit referatul presentenţial de evaluare 
psihosocială.

Soluţii pentru depăşirea problemelor 
şi perspective

1. La solicitarea referatului presentenţial de 
evaluare psihosocială:

•	 Introducerea modificărilor şi completărilor 
în legislaţia procesual-penală (ex., la arti-
colul 475 CPP), din care să rezulte că refer-
atele presentenţiale trebuie să fie solicitate la 
faza de urmărire penală de către ofiţerul de 
urmărire penală pentru toţi minorii în privinţa 
cărora este pornită urmărirea penală;

•	 Verificarea datelor referitoroare la minorul în 
privinţa căruia este necesar de a întocmi re-
feratul presentenţial de evaluare psihosocială;

•	 La solicitarea referatului presentenţial 
de evaluare psihosocială este necesar de 
a concretiza care anume caracteristici 
psihosociale ale persoanei sunt necesare/de 
interes major pentru solicitant;
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•	 Chisinau Municipality - all its sectors; 
•	 Ungheni and Cahul districts, sectors that have 

a rich experience in the implementation of  
community service, with regards to adults.

Activity of Local Committees

Within the piloting sectors Cahul and 
Ungheni – the local committees of  these districts 
suggested that juvenile pre-sentence psychosocial 
assessment reports be requested compulsory 
in all cases and only at the stage of  criminal 
prosecution. This suggestion was supported by 
the participants in the round tables organized 
afterwards. 

Encountered Problems / Needs 

For a more clear reflection of  the main prob-
lems that have been encountered within the en-
tire piloting process of  the pre-sentence proba-
tion activity, we will present them according to 
the following stages.

1. When requesting pre-sentence psychoso-
cial assessment reports;

•	 Lack of  the initiative of  requesting pre-sen-
tence psychosocial assessment reports;

•	 Incorrect indication of  the data on the juve-
nile about whom it is necessary to draw up a 
pre-sentence psychosocial assessment report;

•	 When requesting pre-sentence psychosocial 
assessment reports, it is necessary to take into 
consideration what psychosocial characteris-
tics are required by the person who requested 
the report;

•	 To indicate the real/reasonable terms of  
drawing up pre-sentence psychosocial assess-
ment reports; 

•	 The need of  continuous informing of  spe-
cialists, who request pre-sentence reports, 
especially of  criminal prosecutions officers 
about the purpose of  the report.

•	 To establish categories of  offences, with re-
gard to which it is necessary to request a psy-
chosocial assessment report; 

•	 To establish the stage, within which it is most-
ly indicated to request a pre-sentence psycho-
social assessment report;

2. When drawing up pre-sentence psychoso-
cial assessment reports:

•	 Impossibility of  the probation counsellor to 
make field trips, especially to rural areas, in 
order to collect information, because of  the 
lack of  transportation means;

•	 Inefficient cooperation between the applicant 
and the probation counsellor, in relation to 
meeting the drawing up terms and the ones 
of  contacting sources of  information.

�. When presenting pre-sentence psychoso-
cial assessment reports:

•	 Not attaching pre-sentence psychosocial as-
sessment reports to the criminal record by 
lawyers;

•	 Sometimes it is good to have the probation 
counsellor present in court sessions when 
examining cases, in which a pre-sentence 
psychosocial assessment report is requested 
and drawn up.

Solutions for Overcoming Problems 
and Future Perspectives

1. When requesting pre-sentence psychoso-
cial assessment reports:

•	 Introduce amendments and completions to 
the criminal procedural legislation (e.g. to Ar-
ticle 475 of  the CPC) from which it would 
result that pre-sentence reports are to be re-
quested at the stage of  criminal prosecution 
by the criminal prosecution officer with re-
gards to all the prosecuted juveniles;

•	 Check the data on the juvenile, in the case of  
which it is necessary to draw up the pre-sen-
tence psychosocial assessment report;

•	 When requesting pre-sentence psychosocial 
assessment reports, it is necessary to think 
about certain psychosocial characteristics 
needed by the person who has requested the 
report;
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•	 Indicarea unor termene reale de întoc-
mire a referatului presentenţial de evaluare 
psihosocială;

•	 Informarea specialiştilor privind principalele 
scopuri în care poate fi utilizat referatul la faza 
de urmărire penală şi la judecarea cauzei.

2. La întocmirea referatului presentenţial de 
evaluare psihosocială:

•	 Identificarea unor persoane-sursă, din cadrul 
psihologilor din licee şi gimnazii, pentru 
implicarea acestora la întocmirea referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială la nivel 
local;

•	 Elaborarea unui regulament privitor la 
activitatea de întocmire a referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială.

3. La prezentarea referatului presentenţial 
de evaluare psihosocială.
Principalele probleme şi necesităţi prezentate 

la această fază vor putea fi excluse dacă vor fi ad-
mise soluţiile propuse pentru fazele de mai sus.

Rezultate obţinute

În perioada de pilotare şi extindere a pilotării 
au fost primite şi întocmite:

1. Municipiul Chişinău – 96 de referate;
2. Raionul Ungheni – 33 de referate;
3. Raionul Cahul – 11 de referate.

Avantajele implementării instituţiei 
probaţiunii presentenţiale în privinţa 

minorilor:

1. Racordarea sistemului de justiţie juvenilă 
la standardele internaţionale (ex. Ansamblul de 
reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la 
administrarea justiţiei pentru minori - Regulile 
de la Beijing; RECOMANDAREA nr. r (87) 20 
a Comitetului de Miniştri către statele-membre 
referitor la reacţiile sociale faţă de delicvenţa 
juvenilă etc).

2. Individualizarea adecvată a aplicării mă-
surilor preventive la faza de urmărire penală 

şi judecare a cauzei, în special a fundamentării 
aplicării arestului preventiv (art.476 CPP).

3. Individualizarea aplicării pedepsei penale 
de către instanţa de judecată şi aplicarea practică 
a principiului individualizării aplicării pedepsei 
penale (art. 487 CPP);

4. Realizarea principiilor procesual-penale la 
judecarea cauzelor penale.

5. Realizarea scopului implementării alterna-
tivelor la detenţie, cel de apropiere a justiţiei de 
comunitate.

Cele mai mari riscuri pentru dezvoltarea 
structurii la nivel naţional sunt determinate de 
nerealizarea soluţiilor propuse:

1. Neintroducerea modificărilor şi com-
pletărilor în legislaţie.

2. Lipsa personalului instruit pentru întoc-
mirea referatelor presentenţiale de evaluare psiho-
socială.

3. Informarea inadecvată a specialiştilor im-
plicaţi în procesul de înfăptuire a justiţiei.

Evaluarea rezultatelor pilotării 
referatelor presentenţiale de 
probaţiune în mun. Chişinău:Frequency of Requesting Pre-Sentence 

Psychosocial Assessment Reports 

b) 2 solicitari - 7
c) 3 solicitari - 5

d) 4 solicitari - 6

e) 5 solicitari - 2
f) 11 solicitari - 1

g) 14 solicitari - 1

a) 1 solicitari - 14

Frecvenţa solicitării referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială

Situation of Juveniles for whom Presentence 
Psychosocial Assessment Reports were drawn up, 

as of September 30, 2005

e) in procedura de judecata
58%

c) privatiune de libertate
4%

d) incetarea
    urmaririi penale

3%

a) liberati
condtionat

13%

b) condamnati cu 
aplicarea 

             MBC
22%

Situaţia la data de 30 septembrie 2005 pentru minorii în 
privinţa cărora s-au întocmit referate presentenţiale de 

evaluare psihosocială
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•	 Indicate the real terms of  drawing up pre-
sentence psychosocial assessment reports;

•	 Inform the specialists about the main pur-
poses, for which the report can be used at the 
stage of  criminal prosecution and trial.

2. When drawing up pre-sentence psychoso-
cial assessment reports:

•	 Identify resource persons among psycholo-
gists from high and secondary schools in or-
der to involve them in drawing up pre-sen-
tence psychosocial assessment reports at the 
local level;

•	 Develop regulations on the activity of  draw-
ing up psychosocial assessment reports at the 
local level.

�. When presenting the pre-sentence psy-
chosocial assessment report.
The main problems and needs previously pre-

sented at this stage could be excluded if  the solu-
tions suggested for the above stages are applied. 

Achieved Results

Within the period of  piloting and piloting ex-
tension, the following number of  reports were 
received and drawn up, according to each sector:

1. Chisinau Municipality – 96;
2. Ungheni District – 33;
3. Cahul District – 11.

Advantages of the implementation of 
pre-sentence probation institution 

to minors 

1. Compliance of  the juvenile justice system 
to international standards (e.g. The United 
Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of  Juvenile Justice – The Beijing 
Rules, RECOMMENDATION No. (87) 20 of  
the Committee of  Ministries to the member 
states related to social reactions to juvenile 
delinquency etc.):

2. A more adequate individualization of  
preventive measures at the stage of  criminal 
prosecution and trial, especially of  preventive 

detention; (Art.476 of  CPC).
3. Individualization of  criminal punishment 

application by the court, real application of  
the individualization principle of  criminal 
punishment application;

4. Accomplishment of  criminal procedural 
principles within criminal proceedings.

5. Accomplishment of  the goal of  
implementing alternatives to detention and 
bringing justice closer to the community;

The highest risks in developing the structure 
at the national level are determined by the non-
accomplishment of  the suggested solutions: 

1. Non-introduction of  amendments and 
completions to the legislation.

2. Lack of  staff  trained in drawing up pre-
sentence psychosocial assessment reports.

3. Inadequate informing of  specialists 
involved in the process of  making justice. 

Assessment of the results of pre-sen-
tence probation reports piloting in 

Chisinau Municipality:

Situation of Juveniles for whom Presentence 
Psychosocial Assessment Reports were drawn up, 

as of September 30, 2005

e) in court examination
58%

c) deprived of liberty
4%

d) suspension of 
criminal prosecution

3%

a) conditionally 
released

13%

b) convicted with 
application of 

community service
22%

Frequency of Requesting Pre-Sentence 
Psychosocial Assessment Reports 

b) 2 requests - 7
c) 3 requests - 5

d) 4 requests - 6

e) 5 requests - 2
f) 11 requests - 1

g) 14 requests - 1

a) 1 request - 14

Frequency of Requesting Pre-Sentence 
Psychosocial Assessment Reports 

b) 2 requests - 7
c) 3 requests - 5

d) 4 requests - 6

e) 5 requests - 2
f) 11 requests - 1

g) 14 requests - 1

a) 1 request - 14
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Atitudinea judecătorilor, 
procurorilor şi avocaţilor faţă de 

rapoartele presentenţiale de evaluare 
psihosocială

Cercetarea a fost realizată de către Institutul 
de Reforme Penale, prin intermediul unui ches-
tionar.

În urma consultării cu consilierii de probaţiune 
din cadrul Institutului de Reforme Penale, ches-
tionarul a fost expediat persoanelor care au so-
licitat întocmirea referatului, precum şi celorlalte 
persoane participante la judecarea cauzei.

5. Ce informaţii suplimentare consideraţi că trebuie să fie 
incluse în referatul de evaluare:

b) audienţa psihologului;
c) date cât mai complete despre factorii care 

influenţează conduita minorului;
d) situaţia familială a minorului, factorii sociali, 

perioada de dezvoltare fizică şi psihologică, 
aspiraţiile;

e) consideraţii referitor la pedeapsă;
f) ambianţa în care este educat minorul, factorii 

sociali de generare a conduitei;
g) circumstanţele atenuante;
h) situaţia familială, starea sănătăţii;
i) consider că, pentru moment, referatele sunt 

întocmite calitativ şi nu necesită schimbări 
esenţiale;

j) capacitatea bănuitului de a percepe acţiunile 
sale ca ilegale;

k) propuneri referitoroare la căile ce ar preveni 
comiterea crimelor de către minori;

l) concluzia părinţilor despre acţiunile copiilor 
lor;

m) metodele de educare a minorului infractor 
aplicate de către părinţi;

6.  Pentru ce categorii de infracţiuni consideraţică e necesarsă 
fie întocmite referate de evaluare psihosocială?

Share of Presentence Psychosocial Reports Requests

b) procurori
27%

c) Ofi\eri de urm=rire 
penal=

8%

d) Avoca\i
18% a) Judec=tori

47%

Raportul solicitărilor referatelor 
presentenţiale de evaluare psihosocială

Did you familiarize with the presentence 
psychosocial reports attached to 

the criminal case you participated in?

nu
21%

da
79%

Do you consider the presentence psychosocial 
assessment report of the personality of 

juveniles in conflict with law to be useful?

nu
3%

da
97%

Aţi făcut cunoştinţă cu referatele de evaluare 
psihosocială anexate la dosarul penal, la care aţi 

participat?

Consideraţi util referatul presentenţial de evaluare 
psihosocială a personalităţii minorilor aflaţi în con-

flict cu legea?

Which established goals can be achieved by drawing up presentence 
psychosocial assessment reports of juveniles' personality?

Identificarea necesit=\ii 
 aplic=rii arestului 

preventiv 
15%

Individualizarea  
aplic=rii pedepsei 

 penale
85%

Prin întocmirea referatelor de evaluare psihosocială a 
personalităţii minorilor, care din scopurile pe care şi le propune, 

pot fi atinse?

Do you consider it necessary to draw up psychosocial 
assessment reports in case of minor offences?

b) nu
65%

a) da
35%

Consideraţi necesar a fi întocmite referate de 
evaluare psihosocială în cazul infracţiunilor uşoare?
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Attitude of judges, prosecutors and 
lawyers on pre-sentence psychosocial 

assessment reports

The research was carried out by the Institute 
for Penal Reform based on a questionnaire. 

After consulting the probation counsellors of  
the Institute for Penal Reform, the questionnaire 
was sent to the person who requested to draw up 
a pre-sentence report, as well as to the other per-
sons who take part in the criminal proceedings. 

5.  What additional information you consider necessary 
to be included in the assessment report: 

a) psychologist’s consultation;
b) complete data about the factors that influence 

juvenile’s general behaviour;
c) family situation of  the juvenile, social factors, 

juvenile’s physical and psychological develop-
ment stage, aspirations;

d) considerations related to the punishment;
e) education environment, social factors that de-

termine the behaviour;
f) extenuating circumstances;
g) family situation, health condition;
h) for the moment, I consider that the reports 

are well drawn up and do not need essential 
changes;

i) capacity of  the suspected to perceive his/her 
actions as illegal;

j) suggestions related to the ways of  preventing 
juveniles from committing offences;

k) parents’ conclusions on their children’s ac-
tions;

l) parents’ methods of  juvenile offender educa-
tion;

6. For what categories of  offences you consider that it is 
necessary to draw up psychosocial assessment reports?

Share of Presentence Psychosocial Reports Requests

b) Prosecutors
27%

c) Criminal prosecution 
officers

8%

d) Lawyers
18% a) Judges

47%

Did you familiarize with the presentence 
psychosocial reports attached to 

the criminal case you participated in?

no
21%

yes
79%

Do you consider the presentence psychosocial 
assessment report of the personality of 

juveniles in conflict with law to be useful?

no
3%yes

97%

Which established goals can be achieved by drawing up presentence 
psychosocial assessment reports of juveniles' personality?

Identification of the 
need to apply 

preventive 
detention

15%

Individualization of 
criminal punishment 

enforcement
85%

Which established goals can be achieved 
by drawing up presentence psychosocial 

assessment reports of juveniles’ personality?

Do you consider it necessary to draw up psychosocial 
assessment reports in case of minor offences?

b) no
65%

a) yes
35%

Do you consider it necessary to draw up psychosocial 
assessment reports in case of minor offences?

b) no
65%

a) yes
35%
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7. Comentarii suplimentare:
a.  întocmirea referatului în termene cât mai 

restrânse (în cadrul urmăririi penale);
b.  reintegrarea în societate necesită propuneri 

mai reale;
c. consider că la toate cauzele penale urmează să 

fie anexat referatul presentenţial de evaluare, 
deoarece la stabilirea pedepsei este necesar 
de a determina datele de comportament al 
minorului şi factorii care influenţează conduita 
acestuia, precum şi de a lua în calcul posibila 
corijare a minorului;

d. este necesară o analiză amplă a mediului social 
în care s-a dezvoltat minorul, a intereselor 
lui, a factorilor, care duc la delicte – astfel 
ca organele de urmărire penală şi instanţele 
de judecată vor fi nişte structuri distincte şi 
specializate – doar în judecarea minorilor;

e. întocmirea referatelor de evaluare psihosocială 
este binevenită şi trebuie a fi dezvoltată în 
continuare;

f. e imposibil de a expune după aceste referate.
În anul 2006 pilotarea va fi extinsă în alte două 
sectoare, ulterior aceste practici fiind aplicate 
la nivel naţional.

Evaluarea celei de a doua etape de 
implementare a măsurilor alternative 

în privinţa minorilor aflaţi în 
conflict cu legea

În perioada 27-28 octombrie 2005 a fost 
desfăşurată o importantă activitate de evaluare a 
implementării alternativelor la detenţie în privinţa 
minorilor, fiind organizată o conferinţă ce a avut 
drept scop evaluarea implementării alternativelor la 
detenţie pentru copii în sistemul de justiţie penală.

În prima parte a conferinţei au fost prezentate 
rezultatele pilotării probaţiunii, muncii neremu-
nerate în beneficiul comunităţii şi ale medierii în 
cauzele penale pentru minori în trei sectoare de 
pilotare ale Republicii Moldova.

În a doua parte a conferinţei au fost iden-
tificate mecanismele viabile de implementare a 
acestor instituţii în alte sectoare şi, eventual, la 
nivel naţional în Republica Moldova.

Do you consider it necessary to draw up psychological assessment 
reports in case of less serious offences?

b) nu
46%

a) da
54%

Consideraţi necesar a fi întocmite referate de 
evaluare psihosocială în cazul infracţiunilor mai 

puţin grave?

Do you consider necessary to draw up psychological assessment reports 
in case of serious offences?

b) nu
27%

a) da
73%

Consideraţi necesar a fi întocmite referate de 
evaluare psihosocială în cazul infracţiunilor grave?

Do you consider it is necessary to draw up psychosocial assessment 
reports in case of very serious offences?

a) da
73%

b) nu
27%

Consideraţi necesar a fi întocmite referate de 
evaluare psihosocială în cazul infracţiunilor 

deosebit de grave?

b) nu
27%

a) da
73%

Do you consider it is necessary to draw up psychosocial 
assessment reports in case of extremly serious offences?Consideraţi necesar a fi întocmite referate de 

evaluare psihosocială în cazul infracţiunilor 
excepţional de grave?
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7. Additional Comments: 
a. The report should be drawn up in the short-

est terms (within criminal prosecution);
b. Social reintegration requires more realistic 

suggestions;
c. I consider that the pre-sentence assessment re-

port should be attached to all criminal records, 
because it is necessary to establish juvenile’s be-
haviour data and the factors that influence this 
behaviour, as well as the possible correction of  
the juvenile when passing the punishment;

d. It is necessary to carry out a thorough analysis of  
the social environment in which juveniles have 
developed, their interests, the factors that lead 
to committing offences – this determines the 
differentiation of  criminal prosecution bodies 
and courts – only when judging a juvenile;

e. Drawing up pre-sentence psychosocial 
assessment reports is welcomed and needs to 
be developed deeply further on;

f. It is impossible to comment on these reports. 
In 2006, the piloting will be extended to other 
two sectors, afterward these practices will be 
applied at national level. 

Assessment of the second implementa-
tion stage of alternative measures to 

juveniles in conflict with the law 

Within October 27-28, 2005, an important 
activity for the assessment of  the implementa-
tion of  alternatives to detention in relation to 
juveniles was carried out. A conference that had 
the purpose to assess the implementation of  al-
ternatives to detention for children in the juve-
nile justice system was organized. 

The results of  probation piloting, of  unpaid 
community service and of  mediation in criminal 
cases for juveniles in three piloted sectors of  the 
Republic of  Moldova were presented in the first 
part of  the conference. 

The viable mechanisms for the implementa-
tion of  these institutions in other sectors and 
eventually at the national level in the Republic of  
Moldova were identified in the second part of  
the conference. 

Do you consider necessary to draw up psychological assessment reports 
in case of serious offences?

b) no
27%

a) yes
73%

Do you consider it is necessary to draw up psychosocial assessment 
reports in case of very serious offences?

a) yes
73%

b) no
27%

Do you consider it necessary to draw up psychological assessment 
reports in case of less serious offences?

b) no
46%

a) yes
54%

Do you consider it necessary to draw up 
psychological assessment reports in case of 

less serious offences?

Do you consider it necessary to draw up 
psychological assessment reports in case of 

serious offences?

Do you consider it necessary to draw up 
psychological assessment reports in case of 

very serious offences?

b) no
27%

a) yes
73%

Do you consider it is necessary to draw up psychosocial 
assessment reports in case of extremly serious offences?

Do you consider it necessary to draw up 
psychological assessment reports in case of 

extremly serious offences?
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În cadrul conferinţei de evaluare a fost 
prezentată şi experienţa internaţională în aplicarea 
probaţiunii şi muncii neremunerate în beneficiul 
comunităţii în privinţa minorilor de către experţii 
internaţionali din România şi Estonia.

Concluzii şi recomandări cu pri-
vire la implementarea probaţiunii în 

privinţa minorilor 

La finele Conferinţei de evaluare „Implemen-
tarea alternativelor la detenţie pentru copii în sistemul 
de justiţie penală” care şi-a ţinut lucrările pe 27-
28 octombrie 2005 a fost desfăşurat un atelier 
de lucru în cadrul căruia au fost formulate o 
serie de concluzii şi recomandări în domeniul 
implementării instituţiei probaţiunii cu aju-
torul analizei prin metoda SWOT. Astfel, a fost 
constatată următoarea situaţie:

Punctele forte:
1. Pilotare iniţială, mecanism bine pus la punct.
2. Individualizarea aplicării pedepsei penale şi a 

arestului preventiv.
3. Echipă competentă.
4. Cadru legal parţial;
5. Susţinere din partea unor factori de decizie şi 

a ONG-urilor.
6. Material instructiv-informativ.

Puncte slabe:
1.  Lipsa susţinerii continue din partea statului.
2. Rezervă, indiferenţă din partea factorilor de 

decizie.
3. Gradul diferit de conştientizare a 

oportunităţilor serviciului de probaţiune.
4. Numărul redus de specialişti implicaţi în 

activităţi de probaţiune.
5. Imposibilitatea deplasării în regiuni, lipsa 

tehnicii necesare (computer, printer etc.).

Oportunităţi:
1. Opinia publică favorabilă, comunitatea 

juridică, la nivel comunitar.
2. Specializarea colaboratorilor din secţiile pe-

nale la capitolul activităţi de probaţiune şi 
măsuri comunitare.

3. Adoptarea legii cu privire la probaţiune;
4. Implicarea ONG-urilor în activitatea de 

reintegrare socială a persoanelor aflate în 
termen de probă.

5. Crearea DPDC în regiuni cu servicii specializate.
6. Colaborarea transfrontalieră.
7. Implicarea şcolii, familiei, comunităţii, a 

factorilor de decizie în munca de prevenire a 
infracţionalităţii.

Obstacolele întâmpinate la desfăşurarea activităţilor:
1. Lipsa surselor financiare.
2. Lipsa reţelei de servicii sociale în domeniul 

probaţiunii.
3. Cadrul legislativ imperfect.
4. Lipsa programelor de lucru.

În aceste condiţii, pentru implementa-
rea instituţiei probaţiunii, au fost formulate 
următoarele recomandări:
1.  A crea serviciului de probaţiune în subordinea 

Ministerului de Justiţie. În cadrul serviciului 
urmează să fie instituită funcţia de consilier 
de probaţiune specializat în lucrul cu minorii.

2.  A modifica şi completa Codul de Procedură 
Penală, astfel ca referatul de probaţiune să fie 
solicitat în toate cazurile în care este pornită 
urmărirea penală în privinţa minorilor.

3.  A crea o reţea socială care să contribuie la 
soluţionarea problemelor identificate în lucrul 
cu persoana aflată în sarcina Serviciului de 
probaţiune.

4.  A dezvolta programe de lucru referitoare la 
prevenirea infraţionalităţii, reabilitare socială, 
pregătire pentru eliberare.

5.  A opera modificări în curriculumul universitar 
al facultăţilor de asistenţă socială şi Psihologie 
cu scopul de a include cursuri ce ţin de specificul 
nemijlocit al activităţii de reintegrare socială a 
persoanelor aflate în termen de probă.

6. A institui funcţia de asistent social în unităţile 
administrativ-teritoriale.

7. A include în atribuţiile de serviciu ale asisten-
tului social activităţi de probaţiune.

8. A stimula identificarea şi perfecţionarea con-
tinuă a altor persoanelor – resursă în comu-
nitate pentru desfăşurarea activităţilor de 
probaţiune.
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The international experience in the applica-
tion of  probation and unpaid community service 
to juveniles was presented by international ex-
perts from Romania and Estonia within the as-
sessment conference. 

Conclusions and recommendations 
on the implementation of probation 

to juveniles 

At the end of  the Assessment Conference 
“Implementation of  alternatives to detention for chil-
dren in the juvenile justice system” that was organized 
within October 27-28, 2005, a workshop was 
carried out. Within the workshop several conclu-
sions and recommendations in the field of  pro-
bation institution implementation with the help 
of  SWOT analysis have been formulated. Thus, 
the following situation was established:

Strong points:
1. Initial piloting, well-developed mechanism.
2. Individualisation of  criminal punishment and 

preventive arrest application.
3. Competent team.
4. Partial legal framework;
5. Support on the part of  certain decision 

makers and NGOs.
6. Training-informative material.

Weak points:
1. Lack of  continuous state support.
2. Reservation, indifference on the part of  deci-

sion makers.
3. Different level of  awareness in relation to 

probation service opportunities.
4. Reduced number of  specialists involved in 

probation activities. 
5. Impossibility to make field trips, lack of  

necessary equipment (computer, printer etc.).

Opportunities:
 1. Favourable public opinion, legal community 

at community level.
2. Specialization of  criminal sections staff  in the 

field of  probation activities and community 
measures.

3. Passing of  the Law on probation;

4. Involvement of  NGOs in the activity of  social 
reintegration of  persons on probation term.

5. Establishment of  DPRC in regions with spe-
cialized services.

6. Crossboarder cooperation.
7. Involvement of  school, family, community, 

decision makers in the prevention activity.

Barriers encountered in activities carrying out:
1. Lack of  financial resources.
2. Low level of  general development.
3. Lack of  a social services network in the field of  

probation.
4. Incomplete legislative framework.
5. Lack of  working schedules.

Under these conditions, the following 
recommendations were formulated for the 
implementation of  probation institution:
1. To create the probation service subordinated 

to the Ministry of  Justice. The position of  
probation councillor specialized in working 
with juveniles is to be established. 

2. To amend and complete the Criminal Pro-
cedural Code, so that the probation report 
would be requested in all cases in which crim-
inal prosecution towards juveniles has been 
initiated. 

3. To create a social network that would contrib-
ute to the solving of  issues identified while 
working with the person under the responsi-
bility of  the Probation Service. 

4. To develop working programs on offences 
prevention, social rehabilitation, preparing 
for release.

5. To amend the university curriculum of  Social 
Assistance and Psychology Department in or-
der to include courses that relate to the direct 
specific of  the social reintegration activity of  
persons on probation term. 

6. To establish the position of  Social Assistant 
within territorial-administrative units.

7. To include probation activities within the at-
tributions of  the Social Assistant.

8. To stimulate the continuous identification 
and improvement of  other resource-persons 
within the community for the carrying out of  
activities.
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1. Noţiuni

Munca neremunerată în beneficiul comunităţii, 
sau munca comunitară precum mai este numită 
această sancţiune, este o novaţie în materie de 
pedepse în Republica Moldova. A fost introdusă 
drept pedeapsă penală principală în noul Cod 
Penal1 (adoptat la 18 aprilie 2002, în vigoare din 
12 iunie 2003), putând fi aplicată şi copiilor (tin-
erilor) între 16 şi 18 ani.

Astfel, fiind pusă baza legislativă a pedepsei, 
promovarea şi implementarea acestei alternative 
a constituit obiectul unei direcţii speciale de acti-
vitate a Institutului de Reforme Penale. În parte-
neriat şi cu suportul financiar al Reprezentanţei 
UNICEF în Moldova, în toamna anului 2003, 
a fost iniţiat un proiect ce avea drept obiectiv 
promovarea alternativelor pentru copii şi, în 
mod special, a muncii neremunerate în folo-
sul comunităţii, medierii în cauzele penale şi a 
probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale pentru 
copiii în sistemul de justiţie penală. În ce priveşte 
munca comunitară, proiectul, aflat în proces de 
lucru, vizează, în principal, definitivarea cadru-
lui legal, desfăşurarea activităţilor de informare şi 
sensibilizare şi pilotarea propriu-zisă a pedepsei. 

La prima etapă de activitate, în perioada sep-
tembrie 2003 - septembrie 2004, a fost identifi-
cat un sector de pilotare a muncii comunitare, 
şi anume sectorul Centru din mun. Chişinău, în 
cadrul căruia au fost întreprinse acţiuni de infor-
mare pentru specialiştii implicaţi (mese rotunde 
pentru judecători, procurori, executori etc.); a 
fost creat un Comitet local pentru coordonar-
ea activităţilor de pilotare şi efectuată pilotarea 
propriu-zisă a muncii comunitare, în paralel cu 
pilotarea probaţiunii presentenţiale. Rezultatele 
obţinute la sfârşitul primului an de activitate fiind 
puţin concludente, în special din cauza nivelului 
jos de participare a judecătorilor, s-a luat decizia 
de a extinde pilotarea pedepsei în privinţa mino-
rilor în întregul municipiu Chişinău şi în raioanele 

1 Legea Republicii Moldova 985/2002 „Codul penal al 
Republicii Moldova”//Monitorul Oficial 128-129/1012, 
13.09.2002

Ungheni şi Cahul, unde au fost create Centre de 
Justiţie Comunitară.

Prezenta componentă a Raportului are drept 
scop evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul 
etapei a II-a de activitate (octombrie 2004 - oc-
tombrie 2005) în privinţa muncii comunitare, a re-
zultatelor obţinute şi problemelor constatate, pre-
cum şi formularea unui şir de soluţii, concluzii şi 
recomandări în vederea extinderii la nivel naţional 
a aplicării acestei pedepse în privinţa copiilor.

Esenţa pedepsei cu muncă neremunerată  
în folosul comunităţii

Munca în beneficiul comunităţii este o 
pedeapsă penală, stabilită de instanţa de judecată 
persoanei care a săvârşit o infracţiune, şi constă 
în antrenarea condamnatului la munca gratuită 
socialmente utilă, în afara timpului acordat ser-
viciului de bază sau de studii, fără a-i cauza aces-
tuia suferinţe fizice sau a-i leza demnitatea.

Munca în beneficiul comunităţii este o opţiune 
la care poate recurge instanţa judecătorească dacă 
a hotărât că delictul comis de o persoană este 
puţin grav şi că aceasta este potrivită să aducă o 
compensaţie pentru fapta comisă prin prestarea 
unei munci constructive neplătite în serviciul 
comunităţii.

Munca în beneficiul comunităţii trebuie să 
fie resimţită fizic şi emoţional de către delicvent 
în sensul unei limitări a libertăţii, impunerii unei 
autodiscipline şi a respectului pentru ceilalţi, im-
plicându-l pe acesta în activităţi şi situaţii, care să 
constituie o provocare în ce priveşte concepţia, 
experienţa şi capacitatea sa.

Munca în beneficiul comunităţii poate 
constitui, prin urmare, un mod pozitiv de a-l 
face pe delicvent să aducă o compensaţie pentru 
infracţiunile comise şi poate stimula dezvoltarea 
personală şi respectul de sine. Ea arată 
tânărului că membrii comunităţii sunt afectaţi 
de criminalitate, iar comunitatea, la rândul ei, 
realizează că delicvenţii pot aduce o contribuţie 
mai degrabă constructivă decât distructivă în 
viaţa ei.
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1. General information 

Non-paid work for the benefit of  the 
community, or how this sanction is also being 
called – community service, is an innovation 
in the domain of  sanctions of  the Republic of  
Moldova. It was introduced as a main sanction 
in the new Criminal Code1 (adopted on April 
18, 2002, in force since June 12, 2003) and this 
sanction can be applied to juveniles (youngsters) 
between 16 and 18 years old. 

Thus, having established the legislative 
framework of  the punishment, the promotion and 
implementation of  this alternative made up the 
object of  activity of  a separate department within 
the Institute for Penal Reform. In partnership and 
with financial support of  UNICEF Moldova, in 
the autumn of  year 2003 a project started off, 
which aim was to promote alternatives for children, 
especially community service, mediation in penal 
cases and pre-sentence probation for children in 
the system of  criminal justice. The project, which 
is still in the phase of  active implementation, 
has as main areas of  intervention in the field of  
community service the development of  the legal 
framework, public awareness activities and piloting 
of  the punishment. 

As part of  the first phase of  activity, which 
was carried on in September 2003 – September 
2004, a piloting sector of  community service was 
identified, and namely sector Centru of  Chisinau 
city, within the framework of  which information 
activities for involved specialists were carried on 
(round tables for judges, prosecutors, enforce-
ment officers etc.), a Local Committee for coor-
dination of  piloting activities and development 
of  properly community service in parallel with 
piloting of  pre-sentence probation was created. 
It was decided to extend piloting of  the punish-
ment regarding juveniles in the city of  Chisinau 
and sectors Ungheni and Cahul where Commu-
nity Justice Centres were created due to obtained 

1 The law of  the Republic of  Moldova 985/18.04.2002 
“Criminal Code of  the Republic of  Moldova” //Offi-
cial Monitor 128-129/1012, 13.09.2002

results at the end of  the first year of  activity, es-
pecially with regard to low level of  participation 
of  judges.

This component of  the present Evaluation 
Report has both the goal to evaluate the activities 
carried out during the second stage of  activity 
(October 2004 – October 2005) with regard 
to community service, experience gained and 
problems found, and to put forward a series of  
solutions, conclusions and recommendations to 
be considered while extending at the national 
level the  implementation of  this punishment 
toward children.

The essence of  the sanction  
to community service

Community service is a criminal sanction, es-
tablished by the court toward the person who 
broke the law and implies getting the convict in-
volved in a non -paid, socially useful activity, out-
side his basic work or studies program, without 
causing harm to his physical state or dignity.

Community service is an option the judge can 
resort to if  decided that the committed offence 
by a person is less serious and the punishment 
is adequate to compensate for the deed by per-
forming a constructive non-paid work for the 
benefit of  the community.

Community service must be felt both physi-
cally and emotionally by the delinquent in the 
sense of  a freedom constraint, imposing a self-
discipline and respect for others, obliging to in-
volve him/her in tasks and situations that would 
constitute a provocation as far as view, experi-
ence and his/her capacity are concerned.

In consequence, community service is a posi-
tive modality to impose the delinquent to pay for 
the crimes that he/her committed and to stimu-
late self-development and self-respect. It shows 
to the juvenile that the members of  the com-
munity are affected by criminality and the com-
munity in its turn realises that delinquents can 
bring a rather constructive contribution than a 
destructive one to its existence.
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Necesitatea implementării muncii în beneficiul 
comunităţii este motivată de un şir de factori, 
printre care în primul rând vom menţiona faptul 
că întreţinerea închisorilor este costisitoare: să ne 
gândim câţi bani se cheltuiesc pentru a hrăni mii 
de oameni, pentru a-i caza şi îmbrăca şi pentru 
a le asigura îngrijiri medicale elementare. În al 
doilea rând, majoritatea persoanelor aflate în 
închisori nu sunt “criminali periculoşi” de care 
societatea aşteaptă să fie apărată. Adesea aceştia 
sunt oameni săraci care au comis delicte aflate la 
nivelul de jos pe scara criminalităţii (simplu furt, 
deteriorare de bunuri) şi care nu sunt “criminali 
profesionişti”. Cine are de câştigat în cazul 
în care ei sunt privaţi de libertate? Guvernul 
suportă cheltuieli suplimentare, nici victima şi 
nici societatea nu primesc vreo compensaţie, iar 
închisorile devin tot mai aglomerate. Concluzia 
ce se impune este că prin plasarea delicventului 
într-o instituţie în care poate presta o muncă utilă 
în beneficiul comunităţii se obţine un rezultat 
mult mai favorabil.

2. Cadrul legal naţional ce 
reglementează aplicarea muncii 

neremunerate faţă de minorii aflaţi 
în conflict cu legea

La 12 iunie 2003 au intrat în vigoare în Republica 
Moldova dispoziţiile noului Cod Penal şi ale noului 
Cod de Procedură Penală, care se remarcă printr-
o reglementare extrem de flexibilă a alternativelor 
la detenţie, încă din faza de urmărire penală, 
precum şi prin crearea unui sistem de sancţionare 
preponderent educativ pentru minori.

Fiind dezvoltată în continuare, legislaţia 
Republicii Moldova a adoptat noi strategii de 
executare a pedepselor penale, în general, şi 
a muncii neremunerate în folosul comunităţii 
în special, adoptând la 24.12.2004 Codul de 
executare al Republicii Moldova (intrat în vigoare 
la 1.07.2005).

Instituţii noi, precum medierea şi împăcarea 
în cauzele penale (art. 109 Cod penal), schema 
de reparaţii şi compensaţii, acordate victimelor 
pentru daunele materiale suferite prin săvârşirea 

infracţiunii, fac ca pedeapsa penală munca 
neremunerată în folosul comunităţii să fie aplicată 
mai frecvent şi mai rezultativ, servind drept 
alternativă eficientă pedepsei cu închisoarea în 
general şi drept pedeapsă alternativă aplicată 
minorilor în special.

Aceste noi prevederi pe de o parte, sunt de-
terminate de necesitatea transpunerii dreptului 
comunitar în legislaţia naţională, iar pe de altă 
parte politica penală a statului este orientată 
spre crearea unor alternative reale la pedeapsa 
cu închisoarea, în vederea reducerii costurilor şi 
consecinţelor negative ale încarcerării excesive.

Astfel, legislaţia naţională reglementează 
detaliat instituţia muncii neremunerate în folosul 
comunităţii, atât cadrul instituţional, cât şi cadrul 
legal, ceea ce dă posibilitate de a aplica această 
pedeapsă în cauzele penale, şi faţă de majori, dar 
şi de minori, servind drept o alternativă eficientă 
pedepselor privative de libertate.

La o analiză a legislaţiei Republicii Moldova, 
concludem că înfiinţarea instituţiei muncii 
neremunerate în folosul comunităţii şi aplicarea 
ei în cadrul justiţiei juvenile este posibilă şi se 
poate baza pe prevederi legale: 

Legea nr. 338-XIII din 15.12.94 privind drepturile 
copilului este un act cu caracter special ce detaliază statu-
tul juridic al copilului ca subiect independent.

În conformitate cu prezenta lege, o persoană 
este considerată copil din momentul naşterii până 
la vârsta de 18 ani.

Art. 7 din lege este dedicat dreptului la 
apărarea demnităţii şi onoarei copilului.

Copilul are dreptul la muncă independentă 
în corespundere cu posibilităţile lui de vârstă, 
starea sănătăţii şi pregătirea profesională, fiind 
remunerat în conformitate cu legislaţia muncii. 
Cu acordul părinţilor sau persoanelor subrogatorii 
legale copiii sunt admişi la muncă în măsura 
puterilor, îmbinând munca şi învăţătura de la 
vârsta de 14 ani. Organele de stat creează rezerve 
de locuri de muncă pentru copii, servicii speciale 
pentru angajarea lor. Statul protejează copilul de 
exploatare economică şi de executarea oricărei 
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The necessity to implement community ser-
vice is being motivated by a series of  factors; 
among these we will first of  all mention that 
maintenance of  prisons is very expensive: think 
about how much money are spent in order to 
feed thousands of  people, to accommodate, 
dress them and assure primary medical care. Sec-
ondly, the majority of  person from the places 
of  detention are not “dangerous criminals” that 
society is waiting to be protected from. Often 
these are pour people who committed offences 
placed at the lowest level of  the criminality grade 
(a simple theft, damage of  goods) and are not 
“professional criminals”. Who is to gain if  they 
are simply locked up? The government has ad-
ditional costs, neither the victim or society gets 
compensation, and prisons become more over-
crowded. The conclusion that rationally emerges 
is that by placing the delinquent in an institution 
where he/she can carry out a useful work for the 
benefit of  the society, a much more favourable 
result is obtained. 

2. National legal framework that 
regulates application of community 
service toward juveniles in conflict 

with law 

On June 12, 2003, in the Republic of  Mol-
dova came into force the new Criminal Code 
and Code of  Criminal Procedure which excel 
through a very flexible regulation of  alternatives 
to detention, starting with phase of  criminal pur-
suit, as well as creation of  a mainly punishable 
educative system for juveniles.

Continuously developing, the legislation of  
the Republic of  Moldova adopted new strate-
gies of  enforcement of  criminal punishments in 
the main and community service in special, by 
adopting on 24.12.2004 the Enforcement Code 
of  the Republic of  Moldova (in force starting 
from 1.07.2005).

New institutions, such as mediation and rec-
onciliation in penal cases (art. 109, Penal Code), 
the scheme of  offered repairing and compensat-
ing for victims who suffered material damages 

from a crime lead to an often and effective ap-
plication of  community service, serving as an ef-
ficient alternative to detention applied especially 
toward juveniles.

These new provisions are motivated by the 
necessity on the one hand to transpose commu-
nity law into the national legislation; on the other 
hand the penal policy of  the state is oriented to-
ward creating some real alternatives to detention 
in order to avoid the costs and the negative con-
sequences of  excessive incarceration.

Thus, national legislation in detail regulates 
the institution of  community service, both in the 
institutional and legal framework; this gives the 
opportunity to apply this punishment in penal 
cases, both toward adults and juveniles, serving 
as an effective alternative to punishments to de-
privation of  liberty. 

Analysing the legislation of  the Republic of  
Moldova, we appreciate that setting up the insti-
tution of  community service and its application 
within the framework of  juvenile justice from 
the Republic of  Moldova is possible and can be 
based upon legal provisions: 

Law nr. 338-XIII from 15.12.94 on the rights of  
the child is an act which carries a special character that 
details the legal statute of  the child as an independent 
subject 

According to this law, a person is considered 
to be a child since the moment of  birth till the 
age of  18. 

Art. 7 from the law provides the right to pro-
tect the dignity and the honour of  the child. 

The child has the right to independent work 
in accordance with his age possibilities, the state 
of  health, and professional qualification, being 
remunerated in accordance with legislation of  
labour. With the agreement of  the parents or 
guardianship children are allowed to work ac-
cording to their possibilities, uniting labour with 
studies starting with the age of  14. State bod-
ies create reserve of  working places for children, 
special services for their employment. The state 
protects the child from economical exploitation 
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munci, ce prezintă pericol pentru sănătatea lui ori 
serveşte drept piedică în procesul de instruire, sau 
prejudiciază dezvoltarea lui fizică, intelectuală, 
spirituală şi socială. (Art. 11)

Codul penal (adoptat prin Legea nr. 985 din 
18.04.2002) stabileşte principiile şi dispoziţiile 
generale şi speciale ale dreptului penal, determină 
faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedep-
sele pentru infractori. Conform art. 21 din Cod, 
sunt pasibile de răspundere penală persoanele 
fizice responsabile care, în momentul săvârşirii 
infracţiunii, au împlinit vârsta de 16 ani. Pentru 
unele categorii de infracţiuni sunt pasibile de 
răspundere penală şi persoanele fizice care au 
vârsta între 14 şi 16 ani.

Articolul 67. Munca neremunerată în fo-
losul comunităţii:

(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii 
constă în antrenarea condamnatului, în afara tim-
pului serviciului de bază sau de studii, la muncă, 
determinată de autorităţile administraţiei publice 
locale.

(2) Munca neremunerată în folosul comunităţii 
se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore 
şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi.

(3) În caz de eschivare cu rea-voinţă a 
condamnatului de la munca neremunerată în fo-
losul comunităţii, ea se înlocuieşte cu arest, cal-
culându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii.

(4) Munca neremunerată în folosul comunităţii 
nu poate fi aplicată persoanelor recunoscute ca 
invalizi de gradele I şi II, militarilor, femeilor gra-
vide, femeilor care au copii în vârstă de până la 
8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16 
ani şi persoanelor care au atins vârsta de pen-
sionare.

(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii 
va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care 
se calculează de la data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătoreşti.

Conform art. 5 din Legea nr.1160-XV din 
21.06.2002 privind punerea în aplicare a Codului 
penal al Republicii Moldova, stipulările Codului 

penal al Republicii Moldova cu referire la pedep-
sele în formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii şi arest intră în vigoare pe măsura 
creării condiţiilor necesare pentru executarea 
acestor categorii de pedepse, dar nu mai târziu 
de 1 iulie 2004. Crearea condiţiilor necesare 
este determinată de Guvern în baza informaţiei 
prezentate de Ministerul Justiţiei. Prevederea 
respectivă a permis aplicarea treptată a pedepsei 
prin pilotarea acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 5 al Legii 
nr.1160-XV din 21 iunie 2002 Cu privire la pu-
nerea în aplicare a Codului penal, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003 a fost aprobat 
Regulamentul cu privire la modul de executare a pedep-
sei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii şi Lista tipurilor de lucrări recomandate 
pentru executarea de către condamnaţi a pedep-
sei penale sub formă de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii. Această hotărâre a fost pusă 
în aplicare începând cu 1 iulie 2004. Proiectul 
Regulamentului a fost elaborat în anul 2003 de 
către grupul de lucru al Institutului de Reforme 
Penale.

Regulamentul cu privire la modul de exe-
cutare a pedepsei penale sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii vine să 
asigure premisele necesare executării de către 
condamnaţi a pedepsei penale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 
determină principiile de bază ale relaţiilor din-
tre condamnaţi, organele specializate compe-
tente care asigură executarea pedepsei în cauză şi 
autorităţile administraţiei publice locale.

Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii se execută la obiecte cu 
destinaţie socială de la locul de trai al condam-
natului. Obiectele cu destinaţie socială sunt selec-
tate de către primărie (pretură), de comun acord 
cu serviciul de executare, în cadrul organizaţiilor, 
instituţiilor şi întreprinderilor, indiferent de for-
ma organizatorico-juridică a acestora.

Activitatea persoanei care execută munca 
neremunerată în folosul comunităţii se orga-
nizează în conformitate cu stipulările legislaţiei cu 
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and from enforcement of  any work that presents 
a threat for his health or is an obstacle for his in-
struction process or harms his physical, intellec-
tual, spiritual and social development (Art. 11). 

Penal Code (adopted by the Law nr. 985 from 
18.04.2002) establishes general and special 
principles and provisions of  the criminal law, 
establishes the facts that constitute crimes and 
stipulates the sanctions applied to offenders. Ac-
cording to art. 21 of  the Code, physical respon-
sible persons who, in the moment a crime was 
committed were at least 16 years old can be held 
criminally liable. For some categories of  offences 
physical responsible person who are 14-16 years 
old can be held criminally liable. 

Article 67. Non-paid work for the benefit 
of  the community

(1) Non-paid work for the benefit of  the 
community means getting the convict involved 
in a non -paid, socially useful activity, outside his 
basic work or studies program, determined by 
the local public administration bodies. 

(2) Non-paid work for the benefit of  the com-
munity will be established between sixty hours 
and two hundred and forty hours and no more 
than four hours per day will be executed.

(3) In case of  ill-will elusion of  the convict 
from non-paid work for the benefit of  the com-
munity, this punishment will be replaced by ar-
rest, sixty hours of  non-paid work for the ben-
efit of  the community being equivalent to one 
month of  arrest or by fine, sixty hours of  non-
paid work for the benefit of  the community be-
ing equivalent to fifty conventional units. 

(4) Non-paid work for the benefit of  the 
community cannot be established for individuals 
recognized as first and second degree invalids, 
pregnant women, women who have children un-
der eight years old, for juveniles who are under 
sixteen years old and to persons who reached the 
retirement age.

(5) Non-paid work for the benefit of  the com-
munity will be carried out within a maximum pe-
riod of  eighteen months, period which will be 

calculated from the date when the final sentence 
was pronounced.

According to art. 5 of  the Law nr. Conform 
1160-XV from 21.06.2002 regarding enforce-
ment of  the Penal Code of  the Republic of  Mol-
dova, provisions of  the Penal Code of  the Re-
public of  Moldova with reference to sanctions 
to community service and arrest come into force 
when necessary conditions are created, but no 
later that 1st of  July, 2004. Setting up necessary 
conditions is established by the Government on 
the basis of  the presented information by the 
Ministry of  Justice. This provision allowed step 
application of  the punishment through piloting.

According to provisions of  the art. 5 of  the 
Law nr. 1160-XV from 21st of  June, 2002 on en-
forcement of  the Penal Code, by the Decision 
of  the Government nr. 1643 from 31.12.2003 the 
Regulation with regard to the modality of  the enforcement 
of  the sanction to community service and the List of  
recommended types of  works for enforcement 
by the convicted of  the sanction to community 
service was approved. This decision came into 
force since July 1, 2004. The project of  the Reg-
ulation was elaborated in 2003 by the working 
group of  the Institute for Penal Reform. 

The Regulation with regard to the modality 
of  the enforcement of  the sanction to com-
munity service comes to assure the necessary 
premises for enforcement by the convicted of  
the criminal sanction to community service and 
establishes the basic principles of  relations be-
tween convicted, specialised competent bodies 
which assure enforcement of  this punishment 
and local public authorities.

Sanction to community service is executed 
in places for social benefit from the area where 
convicted lives. These places are being estab-
lished by the townhall by mutual agreement with 
enforcement service in organisations, institu-
tions and enterprises, regardless of  their legal- 
organisational form.

The activity of  the person who executes com-
munity service is organised in accordance with 
provisions of  the legislation of  labour. If  con-
victed suffered a prejudice while executing com-
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privire la protecţia muncii. În cazul prejudicierii 
condamnatului în timpul executării muncii 
neremunerate în folosul comunităţii, recuperarea 
prejudiciului cauzat se efectuează în conformitate 
cu legislaţia muncii.

Se interzice executarea muncii neremunerate 
în folosul comunităţii în timp de noapte, fără 
acordul condamnatului, precum şi atragerea 
condamnaţilor la munci de interes personal.

În conformitate cu prevederile actelor 
menţionate şi ale Regulamentului cu privire la 
modul de executare a pedepsei penale sub formă 
de muncă neremunerată în folosul comunităţii, 
la organizarea executării pedepsei cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii vor fi re-
spectate prevederile legislaţiei muncii.

De notat că în timp ce versiunea iniţială a 
Regulamentului stabilea competenţa inspecto-
rilor pentru minori pentru executarea pedepsei 
de către aceştia, ca rezultat al modificării Regu-
lamentului2 obligaţia a revenit executorilor ju-
diciari. Anexa nr. 2 a Regulamentului conţine 
lista tipurilor de lucrări la care pot fi repartizaţi 
condamnaţii la muncă în beneficiul comunităţii, 
însă nu şi reglementări specifice în privinţa co-
piilor.

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV 
din 28.03.2003 completează aceste prevederi, sta-
bilind pentru copii, persoane sub vârsta de 18 ani, 
reglementări particulare, cu scopul protejării lor. 
Iată unele din cele mai importante prevederi:
•	 Nu se admite atragerea la munca de noapte 

a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani. Se 
consideră muncă de noapte munca prestată 
între orele 22.00 şi 6.00. (Art. 103).

•	 Nu se admite atragerea la muncă în zilele de 
repaus a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani. 
(Art. 110)

•	 Nu se admite atragerea la muncă în zilele de 
sărbătoare nelucrătoare a salariaţilor în vârstă 
de până la 18 ani. (Art. 111)

•	 Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în 

2 Prin Hot.Guv. nr.1059 din 27.09.04, în vigoare din 
01.10.04

vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiţii 
de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoa-
se, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care 
pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii 
morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul 
în localurile de noapte, producerea, transpor-
tarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a 
articolelor din tutun, a preparatelor narcotice 
şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transpor-
tarea manuală de către minori a greutăţilor 
care depăşesc normele maxime stabilite pen-
tru ei. Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de 
muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase 
la care este interzisă aplicarea muncii per-
soanelor în vârstă de până la 18 ani, precum şi 
normele de solicitare maximă admise pentru 
persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridi-
carea şi transportarea manuală a greutăţilor, 
se aprobă de Guvern după consultarea patro-
natelor şi sindicatelor. (Art. 255)

•	 Salariaţii în vârstă de până la 18 ani poartă 
răspundere materială deplină doar pentru 
cauzarea intenţionată a prejudiciului material, 
precum şi pentru prejudiciul cauzat în stare 
de ebrietate alcoolică, narcotică ori toxică sau 
în urma comiterii unei infracţiuni. (Art. 337)
Legea nr. 625-XII din 02.07.91 cu privire la 

protecţia muncii are menirea de a asigura exercitarea 
dreptului la protecţia muncii al angajaţilor, dar şi 
al condamnaţilor-minori la munca neremunerată 
în folosul comunităţii. Astfel, art. 14 prevede că 
pentru unele categorii de angajaţi, cum sunt cei 
tineri, se stabilesc anumite particularităţi în do-
meniul protecţiei muncii.

Hotărârea Guvernului nr. 706 din 05.06.2002 
despre aprobarea Regulamentului privind modul de 
cercetare a accidentelor de muncă. Prezentul Regula-
ment stabileşte modalitatea unică de cercetare a 
accidentelor de muncă şi este executoriu pentru 
întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu orice 
tip de proprietate şi formă juridică de organizare, 
care folosesc munca salariată.

În scopul realizării hotărârii Sovietului Su-
prem al R.S.S.M. din 5 decembrie 1990 nr.392 
„Cu privire la măsurile de neamânat pentru 
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munity service, compensation for the damage is 
made according to legislation of  labour.

It is prohibited to execute community ser-
vice during night time, without the agreement of  
the convicted, as well as involving convicted in 
works that carry a personal character. 

When organising enforcement of  the punish-
ment to community service, according to provi-
sions of  the mentioned legal acts and Regulation 
with regard to the mode of  the enforcement of  
the sanction to community service, the provi-
sions of  legislation of  labour will be observed.

To be mentioned that initial version of  the 
regulation was establishing the competence of  
the inspectors for juveniles for enforcement of  
the punishment by juveniles, through a modifica-
tion in the regulation this task is to be carried out 
by judicial enforcement officers.

The Labour Code of  the Republic of  Moldova nr. 
154-XV from 28.03.2003 completes these provi-
sions, establishing for children, person whose 
age is under 18 years old, particular regulations, 
these have the goal to protect the first regula-
tions. Here are some of  the most relevant provi-
sions: 
• Wage earners who are under 18 years old 

are not allowed to work at night time. The 
work fulfilled between 22.00 in the evening 
and 6.00 in the morning means work at night 
time. (Art. 103).

• It is not admitted to attract to labour on days 
off  of  employees under the age of  18 years 
old (Art. 110).

• It is not admitted to attract labour on non-
working holidays of  employees of  the age 
under 18 years (Art. 111).

• It is forbidden to utilize the labour of  persons 
under the age of  18 years old in works with 
hard labour, harmful or dangerous conditions, 
in underground work, as well as in jobs which 
can damage the health or moral integrity of  
minors (gaming, jobs in night establishments, 
production, transportation and commercial-
ization of  alcoholic drinks, items of  tobacco, 
narcotic and toxic). It is not admitted minors 

to manually raise weights which exceed the 
maximum norms established for them. The 
catalogue of  jobs with hard labour, harmful 
and/or dangerous conditions which forbids 
the application of  labour of  persons under 
the age of  18 years old, as well as norms of  
maximum request admitted for persons un-
der the age of  18 years old in manually raising 
and transporting weights, is approved by the 
Government after consulting the union of  
employers and trade unions.

• The employees of  the age under of  18 years 
old bear full material responsibility only for 
material damage caused purposely, as well as 
for the damage caused while being in an alco-
holic intoxication, narcotic and toxic state, or 
as a result of  committing an offence.
The Law nr. 625-XII din 02.07.91 on protection of  

labour is aimed to assure the exertion of  the right 
to protection of  labour of  the employees and 
juvenile convicted to community service. Thus, 
article 14 provides that for some categories of  
employees, such as youngsters, particularities in 
domain of  protection of  labour are established.

The Decision of  the Government nr. 706 from 
05.06.2002 about approval of  the Regulation regarding 
the modality of  investigation of  accidents at the work-
ing place. This Regulation establishes the unique 
modality of  investigation of  accidents at the 
working place and is enforceable for enterpris-
es, institutions and organisations with any type 
of  property and juridical form of  organisation 
which use the paid work. 

With the goal to accomplish the decision of  
the Supreme Soviet of  R.S.S.M. from 5th of  De-
cember 1990 nr.392 “With regard to measures 
that can not be postponed for improvement of  
situation of  women, protection of  the health of  
the mother and the child, strengthening of  the 
family” through the Decision of  the Govern-
ment nr. 562 from 07.09.93 the List of  indus-
tries, professions and works in difficult and 
noxious proscribed conditions for the person 
younger than eighteen years was approved.

Thus, when identifying the type of  works 
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îmbunătăţirea situaţiei femeilor, ocrotirea mamei 
şi copilului, întărirea familiei” prin Hotărârea 
Guvernului nr. 562 din 07.09.93 a fost apro-
bat Nomenclatorul de industrii, profesii şi 
lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise 
persoanelor mai tinere de optsprezece ani.

Astfel, la identificarea tipului de lucrări 
ce urmează să-l efectueze condamnatul mi-
nor, luând în considerare Lista tipurilor de 
lucrări recomandate pentru executarea de către 
condamnaţi a pedepsei penale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii, este 
important să nu fie încălcate normele impera-
tive ale Nomenclatorului de industrii, profesii şi 
lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise per-
soanelor mai tinere de optsprezece ani.

La 14 martie 2003, a fost adoptat Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova3. Real-
izând prevederile Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile Copilului din 1989 şi ale Constituţiei 
Republicii Moldova, legislatorul, în Titlul III, 
cap. I al Codului de procedură penală, a prevăzut 
proceduri speciale în cauzele privind minorii:

Articolul 474. Dispoziţii generale
 (1) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor 

privind minorii, precum şi punerea în executare 
a hotărârilor judecătoreşti privind minorii, se fac 
potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi 
derogările din prezentul capitol.

(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică la 
cauzele în privinţa persoanelor care, la momentul 
săvârşirii infracţiunii, nu au împlinit vârsta de 18 
ani.

(3) Şedinţa de judecare a cauzei în privinţa mi-
norului, de regulă, nu este publică.

Articolul 475. Circumstanţele care urmea-
ză a fi stabilite în cauzele privind minorii

(1) În cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei 
penale privind minorii, afară de circumstanţele 
prevăzute în art.96, urmează a se stabili:

1) vârsta minorului (ziua, luna, anul naşterii);
2) condiţiile în care trăieşte şi este educat 

3 Legea nr. 122 din 14.03.2003

minorul, gradul de dezvoltare intelectuală, 
volitivă şi psihologică a lui, particularităţile 
caracterului şi temperamentului, interesele şi 
necesităţile lui;
3) influenţa adulţilor sau a altor minori asupra 
minorului;
4) cauzele şi condiţiile care au contribuit la 
săvârşirea infracţiunii.
(2) În cazul în care se constată că minorul 

suferă de debilitate mintală, care nu este legată 
de o boală psihică, trebuie să se stabilească, de 
asemenea, dacă el a fost pe deplin conştient 
de săvârşirea actului. Pentru a se stabili aceste 
circumstanţe, vor fi ascultaţi părinţii minorului, 
învăţătorii, educatorii lui şi alte persoane care ar 
putea comunica datele necesare, precum şi se va 
cere efectuarea unei anchete sociale, prezentarea 
documentelor necesare şi se vor efectua alte acte 
de urmărire penală şi judiciare.

Articolul 477. Reţinerea minorului şi apli-
carea faţă de minori a măsurilor preventive

(1) La soluţionarea chestiunii privind aplicarea 
măsurii preventive în privinţa minorului, în fiec-
are caz se discută, în mod obligatoriu, posibili-
tatea transmiterii lui sub supraveghere conform 
dispoziţiilor art.184.

(2) Reţinerea minorului, precum şi arestarea 
lui preventivă în temeiurile prevăzute în art.166, 
176, 185, 186, pot fi aplicate doar în cazuri 
excepţionale când au fost săvârşite infracţiuni 
grave, deosebit de grave sau excepţional de 
grave.

(3) Despre reţinerea sau arestarea preventivă 
a minorului se înştiinţează imediat părinţii sau 
alţi reprezentanţi legali ai minorului, fapt care se 
consemnează în procesul-verbal de reţinere.

Articolul 485. Chestiuni ce urmează a fi 
soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei 
în procesul unui minor

(1) La adoptarea sentinţei în procesul unui 
minor, în afară de chestiunile indicate în art.385, 
instanţa de judecată urmează să examineze posi-
bilitatea liberării de pedeapsa penală a minorului 
în conformitate cu dispoziţiile art.93 din Codul 
Penal sau suspendării condiţionate a executării 
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that the juvenile convicted will carry out, taking 
into consideration the List of  the recommended 
works for the enforcement by the convicted of  
the sanction to community service is important 
not to infringe the imperative norms of  the List 
of  industries, professions and works in difficult 
and noxious proscribed conditions for the per-
son younger than eighteen years.

On March 14, 2003 the Code of  Criminal 
Procedure of  the Republic of  Moldova was ad-
opted.2. Realising the provisions of  the UN Con-
vention on the Rights of  the Child from 1989 
and of  the Constitution of  the Republic of  Mol-
dova, the legislator, in the Title III, chapter I of  
the Code of  Criminal Procedure stipulated spe-
cial procedures in the cases concerning juveniles:

Article �7�. General provisions
(1) Criminal prosecution and trial of  juvenile 

cases, as well as execution of  court judgments 
in these cases shall be made under the common 
procedures, with completions and derogations 
of  this chapter.

(2) The provisions of  this chapter shall apply 
in cases concerning the juveniles, persons who, 
at the moment of  the crime commission, have 
not reached the age of  18 years.

(3) The trial of  a juvenile case, shall not be, as 
a rule, public.

Article �75. Circumstances to be estab-
lished in juvenile offender cases 

(1) During the criminal prosecution and the 
trial of  juvenile cases, along with circumstanc-
es stipulated in article 96, there shall be estab-
lished:

1) the age of  the juvenile (day, month, year 
of  birth)
2) juvenile’s living and education conditions, 
his degree of  intellectual, will and psychologi-
cal development, character and temperament 
particularities, his interests and needs;
3) influence on the juvenile by adults or other 
juveniles;

2 Law nr. 122 from 14.03.2003

4) reasons and conditions which have con-
tributed to the commission of  crime.
(2) If  it is found that the juvenile suffers of  a 

mental illness, which is not related to a psychic 
illness, there shall also be established whether 
he was fully aware of  the commission of  the 
perpetration. In order to establish these circum-
stances, the parents of  the juvenile, teachers, 
educators and other persons who may provide 
the necessary information shall be heard, as well 
as a social investigation, submission of  necessary 
documents and other criminal prosecution and 
judicial acts shall be required. 

Article �77. Apprehension and use of  pre-
ventive measures to juveniles

(1) When solving the issues related to preven-
tive measures concerning the juvenile, in each 
case there shall be discussed the possibility of  
his transmittal under supervision in accordance 
with provisions of  article 184.

(2) Apprehension as well as pre-trial arrest of  
the juvenile, based on the grounds stipulated in 
articles 166, 176, 185, 186, may only be applied 
in exceptional cases, when severe, very severe 
and extremely severe crimes were committed.

(3) Juvenile’s parents or other legal represen-
tatives shall be immediately notified of  his ap-
prehension or pre-trial arrest, of  which mention 
shall be made in the minutes of  apprehension.

Article �85. Issues to be solved by the 
court upon the adoption of  the sentence in 
a juvenile trial

(1) Upon adoption of  the sentence in a ju-
venile case, besides issues listed in art.385, the 
court shall examine the possibility of  juvenile’s 
liberation of  criminal liability under the provi-
sions of  article 93 of  the Criminal Code or the 
conditional suspension of  the punishment exe-
cution by the juvenile under art.90 of  the Crimi-
nal Code.

(2) If  the juvenile is liberated of  criminal pen-
alty with placement in a special education and re-
education instruction or in a medical and re-edu-
cation institution, as well as with the imposing of  
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pedepsei de către minor conform dispoziţiilor 
art.90 din Codul Penal.

(2) În cazul liberării minorului de pedeapsa 
penală cu internarea lui într-o instituţie specială de 
învăţământ şi reeducare sau într-o instituţie curativă 
şi de reeducare, precum şi cu aplicarea măsurilor 
de constrângere cu caracter educativ, prevăzute în 
art.104 din Codul penal, instanţa informează de-
spre aceasta organul specializat de stat respectiv şi 
pune în sarcina lui efectuarea controlului asupra 
comportării minorului condamnat.

La 24 decembrie 2004, a fost adoptat Codul de 
executare al Republicii Moldova4. Capitolul XXI 
din Cod (art. 186 - 191) este dedicat executării 
pedepsei cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii. Astfel, executarea pedepsei cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii se asigură de 
către oficiul de executare în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul condamnatului, în conformitate 
cu prevederile Codului, ale Regulamentului cu 
privire la modul de executare a pedepsei penale 
sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, aprobat de Guvern, şi ale altor acte 
normative. (Art. 186)

Munca neremunerată în folosul comunităţii 
poate fi executată, ca excepţie şi cu acordul 
condamnatului, şi în zilele de duminică, şi în 
zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Munca neremunerată în folosul comunităţii 
nu poate fi executată în timpul nopţii sau în 
condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori 
care prezintă risc pentru sănătatea sau integri-
tatea persoanelor condamnate ori pentru dez-
voltarea minorilor condamnaţi.

Activitatea persoanei care execută muncă 
neremunerată în folosul comunităţii se 
organizează în conformitate cu stipulările 
legislaţiei privind protecţia muncii.

În cazul în care, în timpul executării muncii 
neremunerate în folosul comunităţii, condam-
natului i-a fost cauzat prejudiciu, recuperarea 
prejudiciului se efectuează în conformitate cu 
legislaţia muncii. (Art. 187)

4 Legea nr. 443-XV din 24.12.2004

Art. 188, 189, 190 şi 191 reglementează, 
respectiv, obligaţiile organului care asigură 
executarea pedepsei prin munca neremunerată 
în folosul comunităţii, obligaţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte 
asigurarea executării, precum şi ale administraţiei 
organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa 
muncii neremunerate în folosul comunităţii şi ale 
condamnatului.

La 4 iulie 2005, Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie a adoptat Hotărârea nr. 8 Despre 
aplicarea de către instanţele judecătoreşti 
a unor prevederi ale legislaţiei naţionale 
privind aplicarea pedepsei sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 
executarea acestei pedepse, care a sistematizat 
practica judiciară cu privire la aplicarea respectivei 
pedepse, şi, în special, faţă de minori, ţinându-se 
cont de specificul acestei categorii de persoane şi 
reglementările internaţionale în domeniul justiţiei 
restaurative şi celei juvenile.

Proiectul acestei Hotărâri a fost pus în discuţie 
şi de către colaboratorii Institutului de Reforme 
Penale, care au înaintat un şir de propuneri în 
vederea îmbunătăţirii practicii judiciare cu privire 
la aplicarea pedepsei muncii neremunerate în 
folosul comunităţii în general, şi în domeniul 
justiţiei juvenile, în special.

3. Activităţi desfăşurate

Pe parcursul perioadei menţionate, IRP şi-a 
desfăşurat activitatea de susţinere a implementării 
instituţiei muncii neremunerate în folosul 
comunităţii pe patru direcţii:

1. Acţiunii de informare
Au fost întreprinse atât pentru persoanele 

implicate în implementarea instituţiei muncii 
neremunerate în folosul comunităţii (judecători, 
procurori, persoane abilitate cu punerea în 
executare a pedepselor penale (executori 
judiciari), reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale), cât şi pentru publicul larg; de asemenea 
pentru persoanele condamnate, părţile vătămate 
etc).
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educational coercive measures, provided under 
article 104 of  the Criminal Code, the court shall 
inform about this the specialized state body and 
shall charge it to exercise control over convicted 
juvenile’s behaviour. 

On December 24, 2004 the Enforcement Code of  the 
Republic of  Moldova has been adopted.3. Chapter XXI 
from the Code (article 186 - 191) provides en-
forcement of  the sanction to community service. 
In this way, the enforcement of  the punishment 
to community service is assured by the enforce-
ment office from the area the convicted lives in, 
in accordance to the provisions of  the code, of  
the Regulation with regard to the modality of  
the enforcement of  the sanction to community 
service, approved by the Government and other 
legal acts (Art. 186).

As an exception community service can be 
enforced also on Sundays and non-working holi-
days.

Community service can not be enforced at 
night time or in baneful conditions, in dangerous 
places or places that are risky for the health or 
integrity of  convicted person or for the develop-
ment of  juvenile convicted.

The activity of  the person who enforces com-
munity service is being organised in accordance 
with the provisions of  the legislation on the la-
bour protection. 

In the case when, during enforcing commu-
nity service the convicted suffered a prejudice, 
recuperation of  the prejudice is made in accor-
dance to labour legislation (Art. 187).

Articles 188, 189, 190 and 191 regulate the 
obligations of  the institution that assures the 
enforcement of  the punishment to community 
service, the duties of  the local public administra-
tion as far as enforcement of  the punishment is 
concerned, the obligations of  the administration 
of  the organisation the convicted enforces the 
sanction to community service in and the obliga-
tions of  the convicted. 

On July 4, 2005, the Plenum of  the Supreme 

3 Law nr. 443-XV from 24.12.2004

Court of  Justice adopted the Decision nr. 8 “On 
the application of  certain provisions of  the na-
tional and international legislation regarding the 
application of  community service by courts and 
the enforcement of  these punishments”. It sys-
tematized the legal practice with regard to ap-
plication of  this punishment and especially its 
application toward juveniles, taking into account 
the specific of  this category of  person and inter-
national regulation in domain of  restaurative and 
juvenile justice. 

The draft of  this Decision was also discussed 
by collaborators of  the Institute for Penal Re-
form, who put forward a series of  proposals re-
garding improvement of  the legal practice with 
regard to application of  sanction to community 
service in the whole and in domain of  juvenile 
justice in particular. 

3. Carried on activities

During the above mentioned period, IRP 
supported the implementation of  community 
service by unfolding activities in four main do-
mains: 

1. Information activities 
Were made both for persons involved in the 

implementation of  community service (judges, 
prosecutors, qualified person to enforce criminal 
sanctions (bailiffs), representatives of  local pub-
lic administration), as well as for the entire com-
munity, including  victims, convicts etc. 

A. Publications
In this way, there were elaborated and pub-

lished: 
• Informative booklet: „Guide for profession-

als in the field of  juvenile justice”
• Theoretical-practical guide on community 

service for children from the system of  crimi-
nal justice

• Informative booklet: „What do you need to 
know if  you are sanctioned to community 
service”
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A. Publicaţii
În acest sens, au fost elaborate şi publicate:

•	 Broşura informativă „Ghidul pentru spe-
cialiştii din domeniul justiţiei juvenile”;

•	 Ghidul teoretico-practic privind munca nere-
munerată în folosul comunităţii pentru copiii 
în sistemul de justiţie penală;

•	 Broşura informativă „Ce e bine să ştii dacă ţi 
s-a aplicat pedeapsa cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii”;
Informaţii despre modul în care are loc 

implementarea pedepsei cu munca neremunerată 
în beneficiul comunităţii a fost inclusă în Buletinul 
Trimestrial cu privire la Justiţia Juvenilă, editat de 
IRP.

În paralel, în cadrul pilotării muncii comunitare 
în privinţa adulţilor, au fost elaborate şi publicate:
•	 Broşura informativă „Munca neremunerată 

în folosul comunităţii”;
•	 Posterul cu motoul “Dă-mi o şansă să ajung 

util societăţii” a fost editat în 1000 de exem-
plare şi plasat (inclusiv prin implicarea volun-
tarilor), în locuri de acces public, în special în 
locurile unde se pilotează munca în beneficiul 
comunităţii,

•	 Ghidul practic privind munca neremunerată 
în folosul comunităţii.
Ghidurile includ seturi complexe de informaţii 

teoretice şi practice, conţinând linii directoare 
pentru judecători şi procurori la aplicarea pedep-
sei muncii neremunerate în folosul comunităţii 
şi fac legătura cu alte măsuri de pedeapsă, alter-
native pedepselor privative de libertate, inclusiv 
probaţiunea, descriu rolul executorilor judiciari 
şi al poliţiei în procesul de executare a muncii 
neremunerate în folosul comunităţii şi funcţiile 
autorităţilor publice locale în acest domeniu, 
oferă modele de acte ce urmează a fi completate 
în procesul de executare a pedepsei.

B. Resurse on-line
Pe pagina internet a IRP www.irp.md, des-

tinată facilitării accesului pentru publicul larg, 
beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului la 
activităţile desfăşurate de IRP, a fost inclusă o 
categorie special dedicată justiţiei juvenile, lucru 
efectuat şi în cadrul forumului IRP.

C. Apariţii în presă
IRP a realizat o serie de emisiuni TV, radio, 

a publicat articole pe paginile ziarelor, a oferit 
informaţii agenţiilor de ştiri etc. Astfel, activităţile 
desfăşurate de IRP au fost reflectate de majori-
tatea posturilor de radio şi TV din ţară: TV Mol-
dova, Pro TV, ORT Moldova, TV 21, Euro TV, 
NIT, Postul Naţional de Radio, Radio Antena C, 
Europa Plus, Russcoe Radio etc.; în paginile zi-
arelor: „Timpul”, „Vremea”, „Komsomoliskaia 
Pravda”, „Stil Info”, „Moldova Suverană” etc.

2. Perfectarea cadrului legal
În acest scop au fost elaborate proiecte de 

lege şi formulate propuneri de modificare:
•	 Cu privire la modificarea art. 67 Cod penal ce 

prevede pedeapsa cu munca neremunerată în 
beneficiul comunităţii;

•	 Experţii IRP au participat în grupurile de lu-
cru constituie pentru elaborarea Proiectului 
Codului de executare al Republicii Moldova, 
care a fost adoptat la 24 decembrie (Legea nr. 
443-XV din 24.12.2004).

•	 Formularea propunerilor de modificare a 
Regulamentului cu privire la modul de executare a 
pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii şi Lista tipurilor de lucrări 
recomandate pentru executarea de către 
condamnaţi a pedepsei penale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii, 
care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1643 din 31.12.2003, inclusiv în ce priveşte 
transferarea competenţelor de la Ministerul 
de Interne la cel de Justiţie în privinţa mino-
rilor condamnaţi la muncă comunitară.

•	 Proiectul Instrucţiunii cu privire la orga-
nizarea evidenţei şi controlului comportării 
condamnaţilor cu suspendarea condiţionată 
a executării pedepsei, liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de termen, amânarea 
executării pedepsei de către femeile gravide 
sau care au copii în vârstă până la 8 ani şi pri-
varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate etc.
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Information about the progress of  imple-
mentation of  community service was perma-
nently included in the Quarterly Newsletter on 
Juvenile Justice, published within IRP. 

Parallel, within piloting of  community service 
for adults, there have been also elaborated and 
published:
• Informative booklet “Community service”;
• Poster, that has the motto “Give me a chance 

to become useful to the society”, was pub-
lished in 1000 copies and posted with the 
help of  volunteers of  the Institute for Penal 
Reform, in public places, especially in the re-
gions where community service is piloted.

• Practical guide on community service.
These guides include whole sets of  theoreti-

cal and practical information, containing guiding 
lines for judges and prosecutors with regard to 
application of  the sanction to community service 
and make the connection with other alternative 
measures of  punishment to detention, including 
probation, describes the role of  the judicial en-
forcement officers and police within the process 
of  enforcement of  community service and du-
ties of  local public authorities in this domain, of-
fers models of  acts that are to be filled in during 
the process of  enforcement of  the punishment. 

B. On-line resources
On the IRP web page www.irp.md a special 

compartment dedicated to juvenile justice was 
created, as well as a separate discussion forum 
which have the goal to facilitate the access of  
the society, direct and indirect beneficiaries of  
the project to the activities carried out by IRP, a 
special category dedicated to juvenile justice was 
included. 

C. Mass media appearances
IRP realised a series of  TV and radio shows, 

had appearance on newspaper pages and news 
of  news agencies etc. In this way, the activities 
carried out by IRP were mentioned on major-
ity of  the radio and TV posts from the country: 

TV Moldova, Pro TV, ORT Moldova, TV 21, 
Euro TV, NIT, Radio National, Radio Antena 
C, Europa Plus, Russcoe Radio etc.; placed on 
the pages of  the newspapers: Timpul, Vremea, 
Komsomoliskaia Pravda, Stil Info, Moldova Su-
verana etc. 

2. Improvement of  the legal frame 
On this chapter draft laws have been elabo-

rated: 
• With regard to modification of  art. 67 from 

the Criminal Code that stipulated the sanc-
tion to community service; 

• Experts of  IRP participated in working 
groups on elaboration of  the Draft of  the 
Enforcement Code of  the Republic of  Mol-
dova that has been adopted on December 24 
(Law nr. 433-XV from 24.12.2004).

• Formulation of  proposals to modify the Regu-
lation with regard to the modality of  the enforcement 
of  the sanction to community service and the List 
of  recommended types of  works for enforce-
ment by the convicted of  the sanction to com-
munity service which have been approved 
through the Decision of  the Government 
nr. 16�� from �1.12.200�, including as far as 
transfer of  the competencies from the Minis-
try of  Interior to the Ministry of  Justice with 
regard to juveniles sanctioned to community 
service is concerned.

• The project of  the Instruction with regard to 
organisation of  the evidence and control of  
the behaviour of  convicted with conditioned 
release from criminal responsibility, release 
from criminal responsibility before term, 
postpone of  enforcement of  the punishment 
in case of  pregnant women or mothers who 
have children up to 8 years old and depriva-
tion from the right to practice a certain activ-
ity etc.

3. Training activities 
Professional training of  person involved in 

implementation of  institution of  community 
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3. Activităţi de instruire
Pregătirea profesională a persoanelor implicate 

în implementarea instituţiei muncii neremunerate 
în folosul comunităţii (judecătorilor, procurorilor, 
persoanelor abilitate cu punerea în executare 
a pedepselor penale (executorii judiciari), 
reprezentanţii autorităţilor publice locale. Periodic 
au fost organizate mese rotunde cu participarea 
tuturor categoriilor indicate mai sus.

4. Pilotarea propriu-zisă a muncii comunitare
Pilotarea propriu-zisă a muncii comunitare în 

privinţa minorilor a inclus instituirea comitetelor 
locale şi selectarea coordonatorilor locali, şi 
activitatea concretă în teren.

Constituirea comitetelor locale
Pentru coordonarea procesului de 

implementare a muncii comunitare şi a 
probaţiunii presentenţiale în sectoarele de 
pilotare au fost create comitete locale, formate 
din persoane - cheie, şi anume:

Comitetul Local Cahul

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Dumitru Chebac Preşedintele Curţii de 

Apel Cahul
2. Ghenadie Eni Preşedintele Judecătoriei 

Cahul
3. Vasile Arseni Şeful oficiului de 

Executare
4. Elena Bacalu Responsabilă pentru 

minori
5. Vitalie Cibotaru Procurorul r-nului Cahul
6. Vasile Malai Şeful secţiei Minori, 

Inspector de minori
7. Ion Stoian Avocat

Comitetul Local Ungheni

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Vasile Şchiopu Judecător, Judecătoria  

r-nului Ungheni
2. Tudor Gologan Judecător, Judecătoria  

r-nului Ungheni
3. Anatol Ursu Şeful oficiului de  

Executare Ungheni
4. Vasile Pascaru Preş. Consiliului raional 

de protecţie a drepturilor 
copilului. Vicepreş.  
r-nului Ungheni

5. Ion Procopciuc Procurorul  
r-nului Ungheni

6. Maria Arabadji Procuror, Procuratura  
r-nului Ungheni

7. Silvian Covalciuc Şeful secţiei Minori şi 
moravuri

Pentru municipiul Chişinău au fost create 2 
Comitete locale, unul întrunind reprezentanţii 
sectoarelor Centru şi Botanica, al doilea – ai sec-
toarelor Buiucani, Ciocana şi Râşcani, şi anume:

Comitetul Local Centru şi Botanica 
(Chişinău)

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Nicolae Gordilă Judecător, Judecătoria  

Centru
2. Gheorghe Balan Judecător, Judecătoria  

Botanica
3. Nicolae Cristea Şeful oficiului de  

Executare Botanica
4. Angela Ganea Direcţia pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 
Centru

5. Elena Mazur Direcţia pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului 
Botanica

6. Marin Morozan Procuror adjunct,  
Procuratura sectorului 
Centru

7. Galina Balan Procuror, Procuratura 
sectorului Botanica
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service (judges, prosecutors, qualified person to 
enforce criminal sanctions (bailiffs), represen-
tatives of  local public administration has been 
carried out. They were involved in periodical or-
ganisation of  round tables with participation of  
all above mentioned categories. 

4. The pilots on community service 

Properly piloting of  community service with re-
gard to juveniles involved creation of  local com-
mittees, selection of  local coordinators and con-
crete activity on a grass-root level. 

Constitution of  local committees 

There were created local committees in the pi-
loted sectors for controlling  the process of  
implementation of  community service and pre-
sentential probation. These were formed by local 
key persons and namely:

Local Committee Cahul

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Dumitru Chebac Preşedintele Curţii de 

Apel Cahul
2. Ghenadie Eni Preşedintele Judecătoriei 

Cahul
3. Vasile Arseni Şeful oficiului de 

Executare
4. Elena Bacalu Responsabilă minori
5. Vitalie Cibotaru Procurorul r-nului Cahul
6. Vasile Malai Şeful secţiei Minori, 

Inspector de minori
7. Ion Stoian Avocat

Local Committee Ungheni

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Vasile Şchiopu Judecător, Judecătoria  

r-nului Ungheni
2. Tudor Gologan Judecător, Judecătoria  

r-nului Ungheni
3. Anatol Ursu Şeful oficiului de  

Executare
4. Vasile Pascaru Preş. Consiliului raional 

de protecţie a drep turi-
lor copilului. Vice-preş.  
r-nului Ungheni

5. Ion Procopciuc Procurorul  
r-nului Ungheni

6. Maria Arabadji Procuror, Procuratura  
r-nului Ungheni

7. Silvian Covalciuc Şeful secţiei Minori şi 
moravuri

Respectively in Chisinau municipality two Lo-
cal Committees have been created, one of  these 
meeting representatives of  Centru and Botani-
ca sectors, the second – Buiucani, Ciocana and 
Riscani sectors, namely: 

Local Committee Centru and Botanica 
(Chisinau)

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Nicolae Gordilă Judecător, Judecătoria  

Centru
2. Gheorghe Balan Judecător, Judecătoria  

Botanica
3. Nicolae Cristea Şeful oficiului de  

Executare Botanica
4. Angela Ganea Direcţia pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 
Centru

5. Elena Mazur Direcţia pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului 
Botanica

6. Marin Morozan Procuror adjunct,  
Procuratura sectorului 
Centru

7. Galina Balan Procuror, Procuratura 
sectorului Botanica
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Comitetul Local Chişinău (Buiucani, 
Râşcani, Ciocana)

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Victor Micu Vicepreşedinte, 

Judecătoria Râşcani
2. Dorin Popovici Judecător, Judecătoria  

Buiucani
3. Grigore Botnaru Procuror, Procuratura 

Râşcani
4. Eugen Jomir Procuror adjunct,  

Procuratura Buiucani
5. Svetlana Calalb Executor judiciar, 

Direcţia de Executare 
a Deciziilor Judiciare 
Buiucani

6. Nelea Plămădeală Executor judiciar, 
Direcţia de Executare 
a Deciziilor Judiciare 
Ciocana

Comitetele locale au fost întrunite în şedinţe 
lunare în fiecare sector.

Principale aspecte discutate au fost: cazurile 
în care trebuie să fie solicitate în mod obligatoriu 
rapoartele presentenţiale, stabilirea tipurilor de 
lucrări social utile în fiecare sector şi identificarea 
locurilor de muncă prin adresarea demersurilor 
către administraţia publică locală.

Coordonatorii în teritoriu privind munca  
în beneficiul comunităţii

Pentru funcţia de coordonator în teren privind 
implementarea muncii neremunerate în folosul 
comunităţii au fost desemnate următoarele 
persoane:

Raionul Cahul Raionul Ungheni Mun. Chişinău
Lucian Furnică 
Diana Galitî

Anatol Habet 
Roman Rusu

Daniela David
Oleg Diordiţă

Coordonatorii locali au următoarele atribuţii:
1. Coordonarea executării pedepsei cu munca 

neremunerată în beneficiul comunităţii pentru 
copii
•	 Colaborarea cu Direcţia de Executare a De-

ciziilor Judiciare şi Administraţia publică 

locală;
•	 Coordonarea planului de executare a pedep-

sei cu munca neremunerată în beneficiul 
comunităţii;

•	 Asigurarea executării pedepsei cu muncă 
comunitară conform prevederilor legale şi 
a scopului acesteia şi întocmirea rapoartelor 
pentru fiecare caz în parte;
2. Coordonarea activităţii comitetului local şi 

organizarea meselor rotunde;
3. Întocmirea rapoartelor lunare de activitate 

etc.

Situaţia curentă în ce priveşte munca 
neremunerată în beneficiul comunităţii:5

Pe perioada de până la 25 octombrie 2005, 
în sectoarele de pilotare au fost pronunţate 40 
de sentinţe cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii în privinţa minorilor, după cum 
urmează:

Raionul Ungheni: munca neremunerată în 
beneficiul comunităţii a fost aplicată faţă de 9 
minori, dintre care unul şi-a ispăşit pedeapsa în 
Chişinău (Buiucani).

Raionul Cahul: munca neremunerată în 
beneficiul comunităţii a fost aplicată faţă de 2 
minori, în privinţa cărora au fost întocmite şi 
referatele de probaţiune presentenţială.

Mun. Chişinău: munca neremunerată în 
beneficiul comunităţii a fost aplicată de către 
instanţa de judecată ca pedeapsă penală în 
privinţa a 29 de minori:
•	 8 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 

de sector Râşcani;
•	 8 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 

de sector Botanica;
•	 7 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 

de sector Buiucani;
•	 4 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 

de sector Ciocana;
•	 2 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 

de sector Centru.

5 informaţia actualizată este plasată periodic pe pagina 
IRP www.irp.md



�7

•	 To assure the enforcement of  sanction to 
community service according to legal provi-
sions and to draw up reports on each separate 
case;
2. To coordinate the activity of  the local com-

mittee and to organise round tables;
3. To drawn up monthly reports of  activity 

etc. 

Present situation with regard  
to community service:� 

During the period up to 25th of  October, 
2205 in piloting sectors 40 sanctions to commu-
nity service toward juveniles have been enforced, 
as follows: 

District of  Ungheni: community service 
was enforced toward 9 juveniles; one of  them 
served the punishment in Chisinau (sector of  
Buiucani).

District of  Cahul: community service was 
enforced toward 2 juveniles; in their case the pre-
sentence report has been drafted. 

Chisinau municipality: community service 
was enforced by the court as a criminal sanction 
to 32 juveniles: 
• 8 sentences have been delivered by Court of  

Riscani sector;
• 8 sentences have been delivered by Court of  

Botanica sector;
• 7 sentences have been delivered by Court of  

Buiucani sector;
• 7 sentences have been delivered by Court of  

Ciocana sector;
• 2 sentences have been delivered by Court of  

Centru sector.

1. Piloting of  community service regarding 
juveniles in Ungheni.

Established priorities for this period of  activ-
ity were oriented toward following direction:
•  To create conditions of  implementation of  

community service with regard to juveniles, 
that includes:

4 updated information is placed regularly on the IRP web 
site www.irp.md

Local Committee Chisinau (Buiucani, 
Riscani, Ciocana)

Nr. Prenumele Instituţia, funcţia
1. Victor Mică Vicepreşedinte, 

Judecătoria Râşcani
2. Dorin Popovici Judecător, Judecătoria  

Buiucani
3. Grigore Botnaru Procuror, Procuratura 

Râşcani
4. Eugen Jomir Procuror adjunct,  

Procuratura Buiucani
5. Svetlana Calalb Executor judiciar, 

Direcţia de Executare 
a Deciziilor Judiciare 
Buiucani

6. Nelea Plâmădeală Executor judiciar, 
Direcţia de Executare 
a Deciziilor Judiciare 
Ciocana

Local Committees had monthly meetings in 
each sector. 

Among main issues discussed are to be men-
tioned: the cases when mandatory pre-sentence 
reports must be solicited, establishment of  types 
of  socially useful works in each sector and iden-
tification of  places of  work through sending let-
ters of  request to local public administration. 

Field coordinators on community service 
For position of  field coordinator with regard 

to implementation of  community service the 
following person have been identified: 

Raionul Cahul Raionul Ungheni Mun. Chişinău
Lucian Furnică 
Diana Galitî

Anatol Habet 
Roman Rusu

Daniela David
Oleg Diordiţă

Local coordinators have the following tasks: 
1. To coordinate enforcement of  the punish-

ment to community service for juveniles 
•	 To collaborate with Direction for Enforce-

ment of  Juridical Decisions and Local Public 
Administration;

• To coordinate the plan of  enforcement of  
sanction to community service;
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1. Pilotarea muncii comunitare în privinţa 
minorilor în Ungheni.

Priorităţile stabilite pentru această perioadă 
de activitate au fost orientate în următoarele 
direcţii:
•  Crearea condiţiilor de implementare a mun-

cii neremunerate în folosul comunităţii în 
privinţa minorilor, care include:

-   întocmirea de către primăriile tuturor 
localităţilor a listelor de lucrări unde pot fi 
antrenaţi minorii pentru a-şi ispăşi pedeapsa 
şi desemnarea unei persoane responsabile;

-   monitorizarea procesului de executare a mun-
cii comunitare de către minorii condamnaţi la 
munca neremunerată în folosul comunităţii;

•  Evaluarea utilităţii şi eficienţei referatelor de 
probaţiune presentenţială.

Determinarea locurilor de lucru şi a per-
soanelor responsabile

Conform regulamentului cu privire la modul de 
executare a pedepsei penale sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, atribuţiile 
organelor administraţiei publice locale sunt: 
prezentarea, de comun acord cu serviciul de executare, a 
listei obiectelor de muncă pentru persoanele condamnate 
la această pedeapsă; colaborarea cu organizaţiile dislo-
cate pe teritoriul subordonat, prin identificarea obiectelor 
de prestare a muncii social-utile în folosul comunităţii şi 
încheierea contractelor corespunzătoare. 

În colaborare cu oficiul Ungheni al Depar-
tamentului de executare a deciziilor judiciare 
a fost întocmit un model de demers prin care 
se solicită întocmirea unei liste de lucrări unde 
pot fi implicaţi minorii condamnaţi la muncă 
comunitară şi stabilirea unei persoane responsa-
bile de întocmirea acestei listei, astfel de demer-
suri au fost expediate în toate localităţile raionului 
Ungheni. în continuare, la demersurile înaintate 
localităţilor r. Ungheni au răspuns 21 de primării 
care au prezentat listele complete de lucrări unde 
vor fi implicaţi minorii pentru a executa munca 
comunitară, şi au stabilit o persoană responsabilă 
din cadrul primăriei, în majoritatea cazurilor 
aceste persoane sunt primarii localităţilor respec-
tive.

Evaluarea procesului de executare a 
pedepsei de minorii condamnaţi pe parcur-
sul perioadei de raportare:

În cadrul unei vizite de lucru în or. Corneşti, 
efectuată la locurile de executare a muncii ner-
emunerate de către minorii condamnaţi la finele 
anului 2004, s-au întreprins o serie de acţiuni 
de monitorizare, pentru a constata: asigurarea 
condiţiilor la locul de executare a muncii co-
munitare, respectarea drepturilor minorului, 
conştientizarea vinovăţiei de către minorii care au 
săvîrşit infracţiunea. Procesul de monitorizare, a 
evidenţiat unele aspecte importante a mecanis-
mului de executare a muncii comunitare, unul 
dintre acestea este rolul administraţiei publice 
locale. Asigurarea condiţiilor de executare, astfel 
evitarea etichetării şi a abuzurilor faţă de minori, 
respectarea drepturilor copilului sunt preroga-
tivele principale ale acestei instituţii în procesul 
de executare pedepsei cu munca neremunerată 
în folosul comunităţii. Minorii condamnaţi la 
munca comunitară erau implicaţi în special la 
următoarele tipuri de lucrări:
•  amenajarea teritoriului
•   strângerea deşeurilor
•  îngrijirea monumentelor
•   vopsirea bordurelor
•  alte lucrări cu caracter comunitar. 

Persoana responsabilă din cadrul Primăriei 
or. Corneşti, este primarul Margarita Andrieş. 
Din discuţiile cu primarul or. Corneşti s-a sta-
bilit că minorii care execută munca comunitară, 
se caracterizează pozitiv, respectă graficul de exe-
cutare, se prezintă regulat şi fără întârzieri la locul 
de muncă. Minorii implicaţi în executarea acestei 
pedepse conştientizează vinovăţia în săvîrşirea 
infracţiunii şi consideră ca munca prestată este o 
şansă reală de a repara consecinţele negative ale 
faptei lor.

Pe parcursul anului 2004 Judecătoria r. Unghe-
ni a pronunţat 4 sentinţe de muncă neremunerată 
în beneficiul comunităţii faţă de minori, iar în 
anul  2005 - 9 sentinţe. 

Sentinţele cu privire la condamnarea acestor 
minori au fost transmise spre executare în 
oficiul Ungheni al Departamentului de executare 
a deciziilor judiciare, care, în colaborare cu 
Administraţia publică locală şi Centrul de justiţie 
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- draft the lists on behalf  all townhalls of  the 
works where juveniles can be involved in or-
der to execute the punishment and designa-
tion of  a responsible person;

- monitoring of  the process of  enforcement 
of  community service by convicted juveniles 
to community service;

• evaluation of  the utility and efficiency of  the 
pre-sentence report.

Establishment of  the working places and 
responsible person

According to the Regulation with regard to 
the modality of  the enforcement of  the sanction 
to community service, the duties of  the authori-
ties of  local public administration are: presenta-
tion, in mutual agreement with the enforcement service of  
the list of  the places of  work for person sanctioned to this 
punishment, collaboration with organisations from this 
area through identifying the places of  community service 
and concluding the proper agreements.

In collaboration with the Office for Enforce-
ment of  Judicial Decisions from Ungheni a 
model of  request for drafting the list of  works 
for juveniles sanctioned to community service 
was made, within this request is also included to 
and identify a responsible person to draft this list, 
such requests were sent to districts from region 
of  Ungheni. There are 21 answers on behalf  21 
town halls which presented the complete lists of  
works where juveniles will execute the punish-
ment. A responsible person from the town hall 
was established, in the majority of  cases, this 
person is the mayor of  these districts. 

Evaluation of  the process of  enforcement 
of  the sanction by the convicted juveniles 
during period of  report:

Within a working visit to Cornesti town to 
places where community service is being execut-
ed by sanctioned juveniles at the end of  2004 year, 
there have been undertaken a series of  monitor-
ing actions in order to ascertain: the conditions 
in places where community service is executed, 
observance of  child rights, conscientiousness 
of  the guilt by the juveniles who committed the 

crime. The monitoring process stressed some 
important aspects of  the mechanism of  enforce-
ment of  community service; one of  these is the 
role of  local public administration. Assurance of  
enforcement conditions, thus avoidance of  la-
belling and abuse of  juveniles, observance of  the 
rights of  the child are the main prerogatives of  
this institution in the process of  enforcement of  
the punishment to community service. Juveniles 
convicted to community service were mainly in-
volved in the following types of  works: 
• arranging the territory
• gathering the waste 
•	 taking care of  the monuments 
•	 painting the curbs 
•	 other works for the benefit of  the commu-

nity. 
The responsible person from the town hall of  

Cornesti is the mayor Margarita Andries. Dur-
ing carried out discussions with the mayor of  the 
town of  Cornesti it was found out that juveniles 
who execute community service are positively 
characterized, they regularly and without delay 
come to work. Juveniles involved in enforce-
ment of  this punishment understand their guilt 
in committing the crime and consider that the 
work they execute is a real opportunity to repair 
the negative consequences of  their deed. 

During 2004 year the Court of  Ungheni region 
pronounced 4 sanctions to community service to-
ward juveniles and during 2005 – 9 sanctions. 

Sanctions with regard to sanctioning of  these 
juveniles were send to the Office for Enforce-
ment of  Judicial Decisions from Ungheni which 
in collaboration with Local public Administra-
tion and the Community Justice Center from 
Ungheni identified working places for involved 
juveniles for serving the punishment, taking into 
account special conditions applicable toward this 
category of  person in the process of  enforce-
ment of  the sanction to community service. 

Probation counsellors from the Community 
Justice Center work in order to draft a plan of  
psycho-social intervention for these juveniles. In 
each case, emphasises is laid on their social re-
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comunitară Ungheni au identificat locurile de 
muncă unde vor fi implicaţi minorii pentru a-
şi ispăşi pedeapsa, ţinându-se cont de condiţiile 
speciale aplicabile faţă de această categorie de 
persoane în procesul de executare a pedepsei cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Consilierii de probaţiune din cadrul Centrului 
de justiţie comunitară lucrează în vederea alcătuirii 
unui plan de intervenţie psihosocială faţă de 
aceşti minori. În fiecare caz, se pune accentul pe 
reabilitarea socială acestora; plasarea în instituţii 
de învăţământ, restabilirea relaţiilor intrafamiliare 
inclusiv: lucrul cu părinţii minorului, plasarea lor 
în câmpul muncii etc.

Activităţi de informare şi evaluare
În sectorul de pilotare Ungheni 

Pe data de 15.04.2005, la Ungheni a fost 
organizată o masă rotundă cu genericul 
„Extinderea probaţiunii presentenţiale şi muncii 
neremunerate în folosul comunităţii pentru copii 
în sistemul de justiţie penală”.

Având scopul de a evalua dinamica 
implementării muncii neremunerate în folosul 
comunităţii aplicată faţă de minori, lucrările 
mesei rotunde au demarat prin prezentarea 
situaţiei la moment în sectorul Ungheni: 
Lucreţia Bolotovici şi Lia Bădănău, consilieri 
de probaţiune, au prezentat invitaţilor un raport 
complet al activităţilor Centrului de Justiţie 
Comunitară, desfăşurate în decursul perioadei 
ianuarie - aprilie 2005. Acest raport a inclus o 
statistică detaliată a tuturor referatelor, transmise 
şi întocmite, de aceştia, analizându-se impactul 
acestor activităţi asupra situaţiei din regiune.

În ce priveşte procesul de implementare a 
muncii neremunerate în beneficiul comunităţii 
ca pedeapsă penală aplicabilă faţă de minori, 
rapoarte privind premisele aplicării şi executării 
MBC în privinţa minorilor în r-nul Ungheni au 
fost prezentate de membrii comitetului local 
Vasile Şchiopu şi Anatol Ursu. 

De asemenea au fost întreprinse măsuri de 
monitorizare a procesului de executare a muncii 
neremunerate în folosul comunităţii de către 
minorii V. S., condamnat la 27.04.2005 în baza 
art. 287 al. 1 la 120 ore de muncă comunitară 

şi a fraţilor M. V. născut la 24.03.1989 şi M. V., 
născut la 25.07.1987 şi condamnaţi la 19.05.2005 
în baza art. 186 al. 2 lit. “b” şi “c” Cod penal 
la câte 160 ore muncă neremunerată în folosul 
comunităţii.

La data de 30.06.2005 a fost organizată o 
masă rotundă cu genericul  „Evaluarea extinderii 
pilotării probaţiunii presentenţiale şi a muncii 
neremunerate în folosul comunităţii pentru 
minori în sistemul de justiţie penală în r-nul 
Ungheni”. Scopul acestei mese rotunde a fost 
evaluarea procesului de extindere a pilotării 
muncii neremunerate în folosul comunităţii 
pentru minori în sistemul de justiţie penală pentru 
r-nul Ungheni la care au participat judecători, 
procurori, executori judiciari, reprezentanţi ai 
organelor publice locale. În urma discuţiilor s-
a ajuns la concluzia că munca neremunerată în 
beneficiul comunităţii reprezintă şansa reală de 
corectare a delicvenţilor juvenili fără izolarea lor 
de societate şi dreptul de a alege lucrările pe care 
trebuie să le presteze condamnaţii minori face 
ca această pedeapsă să fie executată şi impactul 
asupra minorilor în vederea reeducării lor este 
benefic.

Concluzii
Reprezentanţii comunităţii juridice din Un-

gheni au constatat că această pedeapsă (munca 
neremunerată în folosul comunităţii) este un act 
cerut de necesităţile timpului şi a peisajului so-
cio-economic în care trăim, şi nu este un capriciu 
al unor persoane cu ambiţii personale, Indiferent 
de dificultăţi, este recomandabil ca judecătorii să 
insiste mai mult asupra aplicării unor astfel de 
pedepse, deoarece acestea ar sensibiliza, într-o 
mare măsură, pozitiv opinia publică.

2. Pilotarea activităţilor de muncă 
comunitară în privinţa minorilor în Cahul

În perioada de raportare coordonatorii locali 
privind implementarea muncii neremunerate în 
beneficiul comunităţii au desfăşurat activităţi de 
conturare a mecanismului de executare a acestei 
pedepse.

Aceste activităţi constau în întreţinerea unei 
baze de date care să ofere informaţii necesare de 
a asigura continuitatea între pronunţarea sentinţei 
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habilitation, placement in study places, reestab-
lishment of  relations with their family, including: 
working with the parents of  juveniles, finding a 
working place etc. 

Information and evaluation activities 
In the piloting sector of  Ungheni 

December 2�
On April 15, 2005 in Ungheni a round table 

with generic “Extension of  pre-sentence proba-
tion and community service for children from 
the criminal justice system” was organised. 

With the goal to evaluate the dynamic of  im-
plementation of  community service applied to 
juveniles, the round table started by presenting 
the present situation in sector Ungheni: proba-
tion counsellors Lucreţia Bolotovici and Lia 
Bădănău presented to the participants a com-
plete report about the unfolded activities on 
January – April 2005 by the Community Justice 
Center. This report comprised detailed statistics 
of  all sent, and drawn up pre-sentence reports, 
analysing the impact of  this activities consider-
ing the situation from this region. 

In the sense to the process of  implementa-
tion of  community service as a criminal sanc-
tion enforced toward juveniles, reports about 
the premises of  application and enforcement 
of  community service by juveniles in the region 
of  Ungheni were presented by the members of  
the local committee Vasile Schiopu and Anatol 
Ursu.

Also monitoring measures of  the process of  
enforcement of  community service by the juve-
niles V. S. convicted on 27.04.2005 on the ba-
sis of  the art. 287 paragraph 1 to 120 hour of  
community service and brothers M. V. born on 
24.03.1989 and M. V., born on 25.07.1987 and 
convicted on 19.05.2005 on the basis of  the ar-
ticle 186 paragraph 2 letter. “b” and “c” Penal 
Code to 160 hours of  community service for 
each have been undertaken.

On July 30, 2005 a round table „Evaluation of  
extension of  piloting of  pre-sentence probation and com-
munity service for children from the system of  criminal 

justice in the region of  Ungheni” has been organised. 
The aim of  this round table was to evaluate the 
process of  extension of  piloting of  community 
service for juveniles from the criminal justice 
system in the region of  Ungheni. At this round 
table judges, prosecutors, bailiffs, representatives 
of  local public administration bodies partici-
pated. Following the results of  the discussions, 
certain conclusions were reached: community 
service represents a real opportunity for the cor-
rection of  the juvenile delinquents without iso-
lating them from the society, they have the right 
to choose the works for the enforcement of  
the punishment, there is a favourable impact on 
the juveniles as far as their re-education is con-
cerned.

Conclusions 
The representatives of  the juridical commu-

nity from Ungheni ascertained that this punish-
ment (community service) is a requested act by 
the necessities of  our days and the socio-eco-
nomical situation of  our country and is not a 
whim of  some person with personal ambitions. 
Regardless of  difficulties, it is recommendable 
for the judges to insist more on application of  
such measures of  punishments, because these 
would largely sensitize the opinion of  the soci-
ety.

2. Piloting of  activities of  community ser-
vice with regard to juveniles in the region 

of  Cahul
During the reporting period local coordina-

tors on community service carried out outlining 
activities of  the mechanism of  execution of  this 
punishment. 

These activities consist of  maintaining a data 
base that will offer necessary information in or-
der to assure the continuity between the enforce-
ment of  the punishment to community service 
and its enforcement. The data base is going to 
be sent to specialised judges on the cases with 
participation of  juveniles and to enforcement 
officers. The information from this data base 
contains the information from those 37 districts 
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cu muncă comunitară şi executarea acesteia, 
baza de date urmând a fi transmisă judecătorilor 
specializaţi în judecarea cauzelor cu minori şi 
executorilor judiciari. Informaţia cuprinsă în 
această bază de date se referă la înregistrarea 
informaţiei din cele 37 localităţi ale r-lui Cahul, 
referitoare la: colectarea listelor cu lucrări la care 
pot fi încadraţi minorii condamnaţi la muncă 
neremunerată în beneficiul comunităţii, înregis-
trarea persoanei responsabile de întocmirea lis-
telor cu lucrări; înregistrarea persoanei responsa-
bile de supravegherea executării lucrărilor incluse 
în lista de lucrări etc.

Celelalte activităţi în domeniul implementării 
muncii neremunerate în beneficiul comunităţii au 
fost solicitarea informaţiei privind minorii aflaţi 
la faza de judecare a cauzei şi la urmărirea penală, 
de asemenea şi posibilităţii de extindere a listei de 
lucrări unde pot fi implicaţi minorii condamnaţi 
la pedeapsa cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii pentru or. Cahul.

În perioada de dare de seamă de către Curtea 
de Apel Cahul a fost emisă o decizie de  casare 
a sentinţei instanţei de judecată de prim nivel, şi 
schimbarea măsurii de pedeapsă într-o pedeapsă 
mai blîndă cu muncă neremunerată în beneficiul 
comunităţii, faţă de minorul Alexeev Petru Vic-
tor inculpat în baza art. 186 al.2. 

Deasemenea de către Judecătoria Cahul în a. 
2005 au fost pronunţate 2 sentinţe de condam-
nare a minorilor Reşulschi Andrei şi Mocanu 
Sergiu în baza art. 186 al. 2 lit. “b”, “c” şi “d” 
Cod penal la pedeapsa muncii neremunerate în 
folosul comunităţii.

La data de 24.07.2005 în or. Cahul a fost 
organizată masa rotundă cu genericul “Evaluarea 
extinderii pilotării probaţiunii presentenţiale şi 
a muncii neremunerate în folosul comunităţii 
pentru minori în sistemul de justiţie penală în r-
nul Cahul”.

Scopul principal al mesei rotunde a fost infor-
marea generală privind activităţile ce continuă a 
fi implementate în cadrul proiectului cât  şi eval-
uarea situaţiei actuale în domeniul implimentării 
muncii neremunerate în folosul comunităţii faţă 
de minori.

În calitate de participanţi au fost întruniţi 
reprezentanţi ai instituţiilor implicate în activităţile 

de implimentare a muncii neremunerate în 
folosul comunităţii pentru minori cum ar fi 
judecătorii, procurorii, comisarii de poliţie, 
executorii judiciari, reprezentanţii autorităţilor 
publice locale.

Au fost dedusă concluzia că principalul 
motiv din care cauză judecătorii nu aplică 
munca neremunerată în folosul comunităţii faţă 
de minori în r-nul Cahul este lipsa de voinţă a 
copiilor ajunşi în faţa instanţei de a executa o 
asemenea pedeapsă.

3. Pilotarea activităţilor de muncă 
comunitară în privinţa minorilor în sec-
toarele Buiucani, Râşcani, Ciocana din 

mun. Chişinău
Aspectele prioritare au ţinut în special de 

informarea specialiştilor şi societăţii şi respectiv 
lucrul pentru convingerea judecătorilor şi 
procurorilor de a aplica şi a solicita munca 
comunitară, pregătirea locurilor de lucru pentru 
condamnaţii minori pentru viitor etc.

În mun. Chişinău munca comunitară a fost 
aplicată de către instanţa de judecată ca pedeapsă 
penală în privinţa a 14 minori: 

4 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 
de sector Râşcani;

3 sentinţe au fost adoptate de către Judecătoria 
de sector Buiucani.

În sectorul Ciocana au fost pronunţate 7 
sentinţe de condamnare a minorilor cu pedeapsa 
muncii neremunerate în folosul comunităţii.

Pe parcursul anului 2005 IRP a solicitat şi a 
obţinut date despre minorii în sistemul justiţiei 
penale de la procuratură şi judecătoriile de sector 
din Chişinău. Analiza acestor date a permis 
deducerea de concluzii cu privire la procesul de 
aplicare a sentinţelor faţă de copii şi adulţi. Deşi 
majoritatea infracţiunilor săvârşite de minori sunt 
pasibile de muncă comunitară, judecătorii preferă 
încă să aplice pedeapsa condiţionată. Totuşi, faptul 
că au apărut sentinţe de condamnare a minorilor 
la muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 
că acestea sunt executate cu success ne permite să 
presupunem că în următoarea perioadă de timp 
sancţionarea condamnaţilor minori cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii va căpăta 
amploare în Chişinău.
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from the region of  Cahul about: collecting the 
lists of  works that juveniles convicted to com-
munity service can be involved in, registering the 
responsible person for surveillance of  the en-
forcement of  the works included in this list etc. 

The other activities in domain of  imple-
menting of  community service were requesting 
the information about juveniles at the phase of  
criminal pursuit or in the court, and possibilities 
of  extending the list of  works for the region of  
Cahul where juveniles convicted to community 
service can be involved in. 

During reporting period, the Court of  Ap-
peal of  Cahul emitted a decision of  cassation of  
a first level court and changing a sanction into a 
mild one to community service toward juvenile 
A. P. V. accused on the basis of  the article 186, 
paragraph 2. 

Also, by the Court of  Cahul during 2005 year 
were pronounced two punishments to commu-
nity service toward juveniles R. A. and M. S. on 
the basis of  the article 186, paragraph 2 letter 
“b”, “c” and “d” of  the Penal Code.

On July 24, 2005 in Cahul town a round table 
„Evaluation of  extension of  piloting of  pre-sen-
tence probation and community service for chil-
dren from the system of  criminal justice in the 
region of  Cahul” has been organised. 

The main goal of  this round table was to gen-
erally inform about the activities that continue 
to be implemented within the framework of  the 
project, as well as to evaluate the existing situa-
tion in domain of  implementation off  commu-
nity service toward juveniles. 

At the round table participated representa-
tives of  all involved institutions in the activities 
of  implementation of  community service for 
juveniles, namely: judges, prosecutors, police of-
ficers, enforcement officers, representatives of  
local public administration.

As result, the following conclusions were 
reached: 

The main reason of  the fact that judges do 
not apply the sanction to community service to-
ward juveniles in the region of  Cahul is the lack 

of  will of  the children in conflict with law to 
execute such a punishment. 

�. Activities of  piloting community service 
for juveniles in Buiucani, Riscani, Ciocana 

(Chisinau) 
The priority aspects concern especially in-

forming the specialists and the society and re-
spectively to convince the judges and prosecutors 
to apply and respectively to solicit community 
service, prepare the places of  work for future 
convicted juveniles etc.

In Chisinau municipality community service 
was applied by the court toward 14 juveniles: 

4 sentences were adopted by the court of  
Riscani sector;

3 sentences were adopted by the court of  
Buiucani sector;

In the Ciocana sector there were adopted 7 
sentences by the sector Court. 

During 2005 year IRP requested and obtained 
information about juveniles in the system of  
criminal justice from prosecutor’s office and sec-
tor courts from Chisinau. Analysis of  these data 
allowed deducing conclusions as far as process 
of  application of  punishments toward children 
and adults is concerned. Although the majority 
of  committed crimes by juveniles are punish-
able to community service, judges prefer to ap-
ply conditioned sentence. Nevertheless, the fact 
that sanctions to community service appeared 
and the fact that these are successfully enforced 
allows us to presume that in the next period 
sanctioning of  juveniles to community service in 
Chisinau will increase.

Signing of  collaboration agreements with 
courts 

Collaboration relations with courts from pi-
loting sectors were institutionalised by signing 
of  collaboration agreements – on April 20, 2005 
with court of  Buiucani sector, on April 21, 2005 
with court of  Riscani sector and on April 27, 
2005 with court of  Ciocana sector. Agreements 
establish the will and wish of  parties with regard 
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Semnarea acordurilor de colaborare cu 
instanţele de judecată

Relaţiile de colaborare cu instanţele de judecată 
din sectoarele pilotate au fost oficializate prin 
semnarea acordurilor de colaborare - la data de 20 
aprilie 2005 cu judecătoria sectorului Buiucani; la 
21 aprilie 2005 cu judecătoria sectorului Râşcani 
şi la 27 aprilie 2005 cu judecătoria sectorului Cio-
cana. Acordurile stabilesc voinţa şi dorinţa părţilor 
de a colabora în ce priveşte implementarea alter-
nativelor pentru minori, în special a muncii comu-
nitare şi a probaţiunii pentru copii.

Monitorizarea executării pedepsei
Coordonatorul local din partea IRP, respon-

sabil de acest sector de pilotare, a efectuat moni-
torizarea executării pedepsei de către minorii 
condamnaţi la muncă comunitară, unele cazuri 
fiind expuse la capitolul „cazuri de succes” ale 
prezentului raport. Problemele constatate în 
cadrul executării pedepsei erau incluse în agenda 
şedinţelor lunare ale comitetului local, cît şi dis-
cutate în cadrul meselor rotunde. Comitetul local 
a realizat sarcina de for pentru discuţii, la nive-
lul comunităţii sectorului respectiv, pentru de-
pistarea problemelor care apăreau în procesul de 
pilotare, precum şi paşii necesari a fi întreprinşi 
pentru soluţionarea imediată a acestora.

Activităţi de informare
În vederea informării sistematice a 

specialiştilor din organele de drept, au fost 
organizate trimistrial mese rotunde privind 
implementarea muncii neremunerate în ben-
eficiul comunităţii aplicată faţă de minori şi a 
probaţiunii presentenţiale. Pentru sectoarele 
Râşcani, Buiucani şi Ciocana acestea au avut loc 
în datele de 22 decembrie 2004, 31 martie şi 1 
iulie 2005.  În cadrul meselor rotunde, în afară 
de identificarea problemelor întîlnite la etapa de 
executare a pedepsei, au fost puse în discuţie 
şi aspecte privind aplicarea pedepsei, în special 
ce ţine de acordul condamnaţilor de a lucra etc. 
Tot în cadrul meselor rotunde a fost prezen-
tat filmul privind munca comunitară, realizat de 
Institutul de Reforme Penale, care cuprinde o 
descriere detaliată şi bine exemplificată a muncii 
neremunerate.

4. Pilotarea activităţilor de muncă 
comunitară în privinţa minorilor în 
sectoarele Centru şi Botanica din  

mun. Chişinău
În contextul continuării implementării muncii 

comunitare în sistemul de justiţie juvenilă penală 
au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Şedinţele Comitetului local Centru şi 
Botanica

S-a stabilit că şedinţele comitetelor locale au 
loc o dată pe lună sau după necesitate. Pentru 
a facilita lucrul comitetelor locale, membrilor 
acestora le-au fost distribuite Ghidul practic 
privind munca neremunerată în folosul 
comunităţii şi Ghidul consilierului de probaţiune. 
De asemenea, judecătorilor şi procurorilor din 
sectoarele menţionate mas sus li s-au oferit 
modelele de cereri pentru solicitarea referatului 
de evaluare psihosocială (referat de probaţiune).

Tot în această perioadă au fost efectuate vizite 
la judecătorii din sectoarele de pilotare în vederea 
stabilirii necesităţilor acestora în ce priveşte im-
plementarea MBC pentru copii.

Semnarea acordului de colaborare
A fost pregătit un acord de colaborare cu 

judecătoria Botanica, care a şi fost semnat de 
către preşedintele Judecătoriei la data de 14 
aprilie 2005. Este de menţionat că acordul cu 
Judecătoria sectorului Centru a fost semnat 
anterior, pe parcursul anului 2004.

Stabilirea mecanismului de executare
În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii 

preturilor rezultă că există necesitatea unor 
discuţii referitor la explicarea specificului 
pedepsei cu MBC, modul de executare a acestei 
pedepse de către copiii faţă de care a fost aplicată 
această pedeapsă.

În ceea ce priveşte stabilirea locului de muncă 
pentru copii care urmează a executa pedeapsa 
cu MBC, împreună cu d-na Elena Mazur - şefa 
Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului 
Botanica, au fost stabilite următoarele locuri:
•  grădina botanică,
•  menageria,
•  reţelele verzi
•  spitalul nr. 1.
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to implementation of  alternatives to detention 
for juveniles and especially of  community service 
and probation for juveniles. 

Monitoring of  enforcement of  the punish-
ment

The local coordinator from IRP, responsible 
for this piloting sector made the monitoring of  
enforcement of  the punishment by the juveniles 
sanctioned to community service, some cases be-
ing described in the chapter “cases of  succes” of  
this report. Found out problems during enforce-
ment of  the punishment by juveniles sanctioned 
to community service were included in agenda of  
monthly meetings of  the local committee, as well 
as discussed within the round tables. Local com-
mittee acted as a forum at the level of  the com-
munity from respective sector in order to identify 
the problems that arose during piloting process 
as well as necessary steps to be undertaken for 
immediate solving of  these problems. 

Information activities
In order to systematically inform specialists 

of  law bodies quarterly round tables regarding 
implementation of  community service applied 
toward juveniles and pre-sentence probation 
were organised. In sectors Riscani, Buiucani and 
Ciocana these took place on December 22, 2004, 
on March 31 and 1st of  July, 2005. At the round 
tables, besides the mapping of  identified prob-
lems, there were discussed issues regarding the 
agreement of  convicted to work, etc. Also within 
the round tables was presented the documentary 
about community service realised by IRP which 
frames a detailed and well exemplified descrip-
tion of  community service.

�. Piloting of  activities of  community ser-
vice regarding juveniles in sectors Centru 
and Botanica from Chisinau municipality 
In the context of  continuation of  community 

service implementation in the system of  criminal 
justice the following activities were developed:

The meetings of  the Local Committees Cen-
tru and Botanica 

It was established that the meetings of  the 
local committees will held once per month ac-
cording to necessity. In order to facilitate the 
work of  the local committees the members were 
given the Practical Guide on community service 
and the Guide of  the probation counsellor. Also 
the judge and the prosecutors from above men-
tioned sectors were offered models of  requests 
demanding the report of  psycho-social evalua-
tion (probation report).

Also during this period judges from piloting 
sectors were visited in order to establish their ne-
cessities as far as community service for children 
is concerned. 

Signing the collaboration agreement 
A collaboration agreement with the court Bo-

tanica was prepared; it was signed by the presi-
dent of  the court on April 14, 2005. It is to be 
mentioned that the collaboration agreement with 
the court Centru was previously signed, in 2004 
year.

Establishing the mechanism of  enforce-
ment 

As a result of  the discussions carried out with 
representatives of  the town halls the following 
conclusion was reached: it is necessary to discuss 
the specific of  the sanction to community service 
for children and it’s modality of  enforcement 
with those responsible for it’s enforcement; to 
this end the information which was made within 
IRP is to be used.

As far as establishment of  the working place 
for children who will enforce community ser-
vice is concerned, together with Ms. Elena Ma-
zur – the chief  of  the Direction for Protection 
of  Child Rights Botanica the following types of  
works were established: 
•  botanical garden,
•  menagerie,
•  green areas,
•  hospital number 1.
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Crearea bazei de date privind minorii în 
conflict cu legea

S-a format o bază de date ce conţine cauzele 
minorilor examinate în cadrul Judecătoriei Cen-
tru şi Botanica cu datele despre aceştia referitor 
la infracţiunea comisă, domiciliul, apărătorul, 
judecătorul care examinează cauza şi procurorul. 
În acest fel, există posibilitatea monitorizării 
tuturor cazurilor care ar fi pasibile de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii, de a de-
pista motivele neaplicării acestei pedepse şi, în 
caz de necesitate în colaborare cu consilierul de 
probaţiune (acesta efectuând referatul de evaluare 
psihosocială), de a purta discuţii cu judecătorii şi 
procurorii în vederea stabilirii pedepsei cu MBC.

Masa rotundă 
Activitate importantă prin intermediul 

căreia a fost facilitată realizarea obiectivelor 
propuse mai sus, a fost desfăşurarea la data de 
31 martie, 2005, în Chişinău, sectoarele Centru şi 
Botanica, a mesei rotunde „Extinderea pilotării 
muncii neremunerate în folosul comunităţii 
şi a probaţiunii presentenţiale pentru copii în 
sistemul de justiţie penală”.

Scopul mesei rotunde a fost de a informa, 
sensibiliza şi motiva colaboratorii organelor de 
ocrotire a normelor de drept să aplice pedeapsa 
cu munca neremunerată în folosul comunităţii 
şi să solicite rapoartele de evaluare psihosocială; 
de a stabili o reţea între instituţiile care vor fi 
implicate direct în aplicarea şi executarea reuşită 
a pedepsei cu munca neremunerată în ben-
eficiul comunităţii şi a referatului de evaluare 
psihosocială.

În scopul sensibilizării judecătorilor şi 
motivării acestora pentru aplicarea pedepsei 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, 
în cadrul judecătoriei Centru a municipiului 
Chişinău a fost prezentat filmul „Munca 
neremunerată în folosul comunităţii” realizat 
de IRP, aici ei au avut posibilitatea să facă 
cunoştinţă cu experienţa existentă. Judecătorii 
însă s-au arătat a fi conservativi faţă de pedeapsa 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.

O activitate importantă prin intermediul 
căreia a fost facilitată realizarea obiectivelor 
proiectului a fost desfăşurarea la 28.06.2005 în or. 

Chişinău, pentru sectoarele Centru şi Botanica, 
cu suportul financiar a UNICEF Moldova, a 
unei Mese rotunde cu genericul “Evaluarea 
muncii neremunerate în folosul comunităţii şi a 
probaţiunii în sectoarele Centru şi Botanica or. 
Chişinău”.

Scopul acestei mese rotunde a fost de a 
depista care sunt dificultăţile şi obstacolele 
de implementare a muncii neremunerate în 
folosul comunităţii faţă de minori din momentul 
pronunţării sentinţei de condamnare a minorilor 
la această pedeapsă de către instanţele de judecată 
şi până la executarea acestei pedepse. 

La masa rotundă au fost invitaţi şi au par-
ticipat membrii comitetului local precum şi alţi 
reprezentanţi de la judecătoria, procuratura şi 
departamentul de executare a hotărârilor judi-
ciare de la sectoarele Centru şi Botanica a or. 
Chişinău.

4. Rezultate obţinute
• Judecătorii, procurorii, ofiţerii de urmărire 

penală, executorii judiciari, reprezentanţii 
organelor publice locale, precum şi masele 
largi ale populaţiei din Republica Moldova 
au fost familiarizaţi cu necesităţile de aplicare 
a măsurilor de sancţiuni penale alternative 
pedepselor privative de libertate faţă de 
minori şi, în special, a muncii neremunerate 
în beneficiul comunităţii;

• Organele de urmărire penală şi procurorii, 
instanţele de judecată solicită referatele de 
evaluare de la colaboratorii serviciului de 
probaţiune pentru studierea personalităţii 
minorilor învinuiţi de săvârşirea infracţiunilor 
în vederea aplicării de către instanţele de 
judecată a pedepsei muncii neremunerate în 
folosul comunităţii faţă de minori;

• Instanţele de judecată aplică mai des faţă de 
minorii care au săvârşit infracţiuni pedeapsa 
penală: munca neremunerată în folosul 
comunităţii (au fost aplicate peste 40 de 
asemenea sentinţe);

• Au fost formate comitete locale şi numiţi 
responsabili pentru implementarea muncii 
neremunerate în folosul comunităţii în 
raioanele Republicii Moldova;
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Creation of  a data base regarding juve-
niles in conflict with law

A data base regarding examined files of  juve-
niles within courts Centru and Botanica holding 
information about committed offence, the place 
of  residence, the lawyer, the judge which exam-
ines the cause and the prosecutor was created. 
In this way, all the cases when it is possible to 
apply community service can be monitored, the 
reasons of  non-applying this punishment can be 
identified and when necessary, in collaboration 
with probation counsellor (he/she drafts the 
report of  psycho-social evaluation) discussions 
with judges and prosecutors in order to establish 
the sanction to community service can be car-
ried out.

Round table
An important activity through witch pro-

posed above objectives were realised, unfolded 
on March 31, 2005, in Chisinau, sectors Centru 
and Botanica was the round table: “Extension of  
piloting of  community service and pre-sentence 
probation for children in the system of  criminal 
justice”.

The goal of  the round table was to inform, to 
sensitize and motivate the collaborators of  law 
protection bodies to apply the sanction to com-
munity service and probation report, to establish 
a network between institutions that will be di-
rectly involved in successful application and en-
forcement of  the sanction to community service 
and psycho-social evaluation report.

With the goal to sensitize the judges and 
to motivate them to apply community service, 
within the courts Centru and Botanica of  Chisi-
nau municipality the documentary “Community 
service” realised by IRP was presented. Here 
they had the possibility to make the acquaintance 
of  existing experience. But the judges proved to 
be conservative toward the punishment to com-
munity service. 

An important activity through which realisa-
tion of  the proposed objectives by the project 
were facilitated was unfolding on June 28, 2005 

in sectors Centru and Botanica of  Chisinau mu-
nicipality with financial support of  UNICEF 
Moldova of  a round table: “Evaluation of  com-
munity service and probation in sectors Centru 
and Botanica of  Chisinau city”. 

The goal of  this round table was to find out 
the difficulties and obstacles of  community ser-
vice application toward juveniles starting with 
the moment of  applying this sanction toward 
juveniles by the courts till the moment of  the 
punishment enforcement. 

At the round table the members of  the local 
committee as well as representatives from the 
court, prosecutor’s office and Department for 
Enforcement of  Judiciary Decisions from sec-
tor Centru and Botanica of  Chisinau municipal-
ity were invited and participated. 

4. Obtained results
•  Judges, prosecutors, criminal pursuit officers, 

enforcement officers, representatives of  lo-
cal public institutions, as well as the society 
of  the Republic of  Moldova were familiar-
ized with the necessities of  application of  
the alternative measures of  penal sanctions 
to deprivation of  liberty toward juveniles and 
especially of  community service.

•  Criminal pursuit bodies and the prosecutors, 
courts request reports of  evaluation from 
the collaborators of  the service of  probation 
with a view to application by the court of  the 
punishment to community service toward ju-
veniles. 

•  Courts apply more often toward juveniles 
who committed crimes the criminal punish-
ment community service (over 40 sanctions 
to community service toward juveniles).

•  Local committees and the responsible person 
for the implementation of  community ser-
vice in regions of  the Republic of  Moldova 
were established;

• Public local institutions drafted the lists of  
works that can be performed by convicted 
(also juveniles) to community service;
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• Organele publice locale au întocmit listele de 
lucrări ce pot fi efectuate de către condamnaţi 
(în acelaşi rând minori) drept muncă 
neremunerată în folosul comunităţii;

• Executorii judiciari au suficientă practică în 
ce priveşte punerea în executare a muncii 
neremunerate în folosul comunităţii faţă de 
minori.

5. Probleme întâlnite
• Nu există studii serioase cu privire la rata de 

comitere a unor noi infracţiuni după executarea 
sancţiunii de muncă în beneficiul comunităţii 
(totuşi, cercetările efectuate cu referire la co-
eficientul de săvârşire a unor infracţiuni noi 
după eliberarea în chezăşie şi probaţiune arată 
că munca neremunerată pentru comunitate 
a influenţat benefic eventualitatea recidivei 
infracţiunilor);

• Nu a fost determinat impactul muncii în 
beneficiul comunităţii asupra reabilitării per-
soanelor;

• Judecătorii în cauzele penale nu au luat în cal-
cul potenţialul enorm pe care îl oferă munca 
în beneficiul comunităţii, inclusiv pentru in-
fractori;

• Autorităţile locale nu au intensificat activita-
tea, în special prin intermediul instituţiilor 
create în acest scop, şi anume al “consiliilor 
locale pentru prevenirea infracţiunilor”.

• Organele de voluntariat şi persoanele particu-
lare a căror activitate nu presupunea lucrul cu 
persoanele care au comis infracţiuni nu le-au 
inclus pe acestea din urmă în echipele lor de 
voluntari.

• În baza celor expuse, putem conclude că nu 
s-a realizat pe deplin obiectivul de a implica 
diverse structuri sociale care, în colaborare cu 
sistemul de justiţie penală, să contribuie la re-
abilitarea condamnaţilor şi prevenirea comite-
rii unor fapte penal condamnabile.

6. Soluţii pentru depăşirea acestor probleme
• Organizarea cursurilor cu judecătorii, pro-

curorii, executorii judiciari şi reprezentanţii 
organelor publice locale de pe întreg terito-
riul Republicii Moldova în cadrul Centrului 
pentru perfecţionare a cadrelor justiţiei de pe 
lângă Ministerul Justiţiei în vederea pregătirii 

acestora pentru implementarea instituţiei 
muncii neremunerate în folosul comunităţii;

• Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional 
cu privire la munca neremunerată în folosul 
comunităţii (modificări în legislaţia penală şi 
procesual penală, în instrucţiile cu privire la 
punerea în executare a muncii neremunerate 
în folosul comunităţii faţă de minori etc.).

7. Perspective, riscuri, probleme în dezvoltarea structurii 
la nivel naţional 

• Munca neremunerată în folosul comunităţii 
devine o pedeapsă penală eficientă şi o 
alternativă puternică pedepselor privative de 
libertate;

• Instanţele judecătoreşti de pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova vor aplica mai frecvent 
munca neremunerată în folosul comunităţii, 
ca pedeapsă alternativă detenţiei.

8. Avantaje la nivel naţional
Avantajele principale ale muncii neremunerate 

în folosul comunităţii se realizează printr-un ordin 
de prestare de servicii în folosul comunităţii, 
implicând reintegrarea delicventului juvenil în 
comunitate:
• prin impunerea disciplinei unei munci neplă-

tite pozitive şi solicitante;
• prin asigurarea faptului ca prin munca res-

pectivă se oferă o despăgubire comunităţii, 
îndreptându-se răul rezultat din comiterea 
infracţiunii.
În plus, un ordin de prestare a muncii în 

beneficiul comunităţii poate avea ca rezultat:
• un risc scăzut de recidivă;
• şansă sporită de recuperare a delicventului la 

standarde sociale acceptabile;
• delicventul aduce o compensaţie comunităţii, 

prestând o muncă utilă din punct de vedere 
social, care recompensează comunitatea 
pentru fapta comisă şi care, dacă este posibil, 
remediază prejudiciul rezultat din comiterea 
infracţiunii;

• se aduce beneficiu comunităţii prin prestar-
ea unei munci, care în alt mod nu ar fi fost 
efectuată;

• munca în beneficiul comunităţii va constitui de 
asemenea, o sentinţă viabilă, riguroasă şi care a 
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• Enforcement officers have enough practice 
concerning enforcement of  community ser-
vice applied to juveniles.

5. Encountered problems
•	 There are no serious studies about the rate 

of  committing new crimes after the enforce-
ment of  the sanction to community service 
(although researches that were made about 
the coefficient of  committing new crimes af-
ter release on parole and probation show that 
community service has a positive impact on 
the juveniles);

•	 The impact of  community service on the re-
habilitation of  person was not established;

•	 Within the criminal cases, judges first of  all 
did not appreciate the great potential that 
community service offers with regard to the 
criminals.

•	 Local authorities did not intensify the activ-
ity especially through created institutions, and 
namely of  the “local councils for crime pre-
vention”. 

•	 Volunteer organisations and particular person 
whose activity did not presume the work with 
the person who committed crimes did not in-
clude them in their lists of  volunteers. 

•	 Emerging from mentioned above facts we 
can consider that the proposed objective to 
involve in this activity various social struc-
tures which did not collaborate with the sys-
tem of  criminal justice in order to rehabilitate 
the convicted and to prevent committing of  
new crimes was not completely realised.

6. Solutions for solving these problems 
•	 To organise courses with the judges, prosecu-

tors, enforcement officers and representatives 
of  local public institutions from the whole 
territory of  the Republic of  Moldova within 
the center for improvement of  the staff  from 
the Ministry of  Justice in order to prepare 
them for the implementation of  community 
service on the whole territory of  the Republic 
of  Moldova;

•	 Improvement of  the legal and institutional 

frame with regard to community service 
(modifications of  the criminal and criminal 
procedural legislation, of  the instructions on 
enforcement of  community service toward 
juveniles etc.);

7. Future perspectives, risks and the most serious 
problems as far as development of  the structure at the 
national level is concerned

Community service becomes an efficient 
criminal sanction and a powerful alternative to 
detention;

Courts from the whole territory of  the Re-
public of  Moldova will more frequently apply 
community service as an alternative to deten-
tion.

8. Advantages at the national level
The main advantages of  community service 

are realised through an order of  performing ser-
vices for the benefit of  the community, involving 
reintegration of  the juvenile delinquent within 
the community:
•  by imposing the discipline of  the positive and 

solicited non-paid work;
•  by assuring the fact that through this work the 

damages and the harm caused to the society 
are repaired.
Additionally, an order regarding enforcement 

of  community service can result with:
•  a decreased risk of  recidivism;
•  a better chance to recover the delinquent at 

the socially accepted standards.
•  the delinquent repairs the caused damage to 

the community by performing a useful work 
from the social point of  view, who repays the 
community for the deed and who, if  possi-
ble, remedies the resulted prejudice from the 
crime;

•  a benefit to the community is being brought 
by performing a work which otherwise would 
not have been made.

•  community service is also a way to lead to a 
viable, rigorously sentence which deserved 
the effort, based on the support of  the com-
munity which can contribute also to the social 



60

meritat efortul, bazată pe sprijinul comunităţii, 
şi care va contribui atât la recuperarea socială 
a delicventului, cât şi la reducerea recidivei;

• eliberează spaţiu în închisori pentru infractorii 
care au săvârşit infracţiuni mai grave;

• costurile executării pedepsei sunt mai mici 
(chiar şi în cazurile în care contribuabilul 
trebuie să suporte o anumită cheltuială privind 
administrarea şi supravegherea muncii în 
beneficiul comunităţii);

• publicul joacă un rol mai important în procesul 
de reeducare şi resocializare a infractorului;

• creşte interesul public faţă de tratamentul in-
fractorilor;

• membrilor comunităţii le este educat 
sentimentul de responsabilitate faţă de 
formele de justiţie penală;

• avantaj financiar: costurile oricum sunt mai 
mici decât cele în cazul închisorii;

• presupune existenţa infrastructurii;
• se formează o practică unică de aplicare a 

muncii neremunerate în folosul comunităţii;
• infractorului îi este creată posibilitatea să-

şi autoaprecieze conduita şi justeţea con-
damnării, fiind motivat de aflarea sa în vizorul 
comunităţii;

• se asigură un nivel de viaţă decent pe care 
infractorul însăşi şi-l oferă şi protecţia so-
cietăţii;

• se evită încarcerarea;
• se asigură rolul dominant al influenţei comu-

nităţii;
• sporeşte responsabilitatea comunităţii pentru 

tratamentul infractorului;
• ispăşirea pedepsei la locul de trai are efect 

educaţional deoarece vecinii, cunoscuţii vor 
conştientiza că orice persoană care a comis o 
infracţiune fără un grad de pericol social sporit, 
va fi pedepsită şi, posibil, va executa pedeapsa 
muncii neremunerate în folosul comunităţii;

• persoana care a comis infracţiunea conştien-
tizează faptul că instanţa de judecată i-a acor-
dat o şansă de a se reabilita şi nu privat-o de 
libertate;

• persoana îşi ispăşeşte pedeapsa aflându-se 
în libertate şi nu în penitenciare, în mijlocul 
persoanelor care au comis infracţiuni şi mai 
grave care o pot influenţa negativ;

• creşte rolul societăţii în procesul de reeducare 
şi resocializare a infractorului;

• se execută o muncă pe care condamnatul în alte 
condiţii, sau alte persoane, nu ar fi executat-o;

• victima poate fi martor ocular al faptului 
că infractorul este pedepsit pentru infrac-
ţiunea comisă. Partea vătămată are satisfacţia 
morală că infractorul regretă acţiunile comise 
şi doreşte să se corecteze;

• se realizează o sentinţă viabilă, riguroasă, ce 
îşi merită efortul depus, modul de ispăşire a 
pedepsei fiind bazat pe sprijinul comunităţii, 
aceasta contribuind la recuperarea socială 
a infractorului şi la reducerea substanţială a 
recidivismului.

Impactul aplicării muncii neremunerate în beneficiul 
comunităţii asupra infractorului:
• sesizarea consecinţelor reale ale faptei ilicite 

comise;
• modelarea responsabilităţii pentru comiterea 

infracţiunii;
• posibilitatea conştientizării că nu prezintă un 

mare pericol social şi poate fi reeducat fără 
aplicarea unei pedepse penale privative de 
libertate;

• caracterul absolut benevol de acceptare a unei 
asemenea sentinţe de către infractor.

Impactul aplicării muncii neremunerate în beneficiul 
comunităţii asupra victimei:
• satisfacţie psihologică;
• obţinerea căinţei infractorului.

Impactul aplicării muncii neremunerate în beneficiul 
comunităţii pentru comunitate:
• este asigurată diferenţierea adecvată şi indi-

vidualizarea pedepselor;
• creşte rolul comunităţii în corectarea per-

soanei, menţinându-se legăturile cu ea, ceea 
ce permite evitarea stigmatizării persoanei şi 
facilitează adaptarea ei socială;

• creşte interesul societăţii faţă de tratamentul 
infractorului;

• în legătură cu rolul crescând al societăţii, 
sporeşte şi responsabilitatea acesteia pentru 
condamnat, pentru rezultatele tratamentului;

• corectarea prin muncă determină disciplina, 
lucrul productiv;
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recuperation of  the delinquent and reduces 
committing of  new crimes.

• frees the places from penitentiaries for of-
fenders which committed serious crimes;

• the costs of  enforcement of  the punishment 
are lower (even if  the tax payers need to sup-
port certain expenses regarding administra-
tion and surveillance of  the person which 
enforce community service);

• the society has a more important role in the 
process of  re-education and re-socialisation 
of  the delinquent; 

• rising the interest of  the society toward treat-
ment of  the offenders; 

• to create among the members of  the commu-
nity a sense of  responsibility toward forms of  
criminal justice.

• the financial advantage; it is less costly than 
imprisonment; 

• it requires existence of  an infrastructure;
• a unique practice of  community service ap-

plication is created; 
• offers the offender the possibility to self-ap-

preciate the behaviour and justice identifica-
tion, being mobilised by the fact that he is 
under the vision of  the community; 

• a decent level of  life that offender offers for 
himself  and for the protection of  the society 
is assured; 

• avoiding incarceration;
• the ruling role of  the influence of  the com-

munity is assured; 
• increasing the responsibility of  the commu-

nity for the treatment of  the offender; 
• serving the punishment in the area where the 

convicted live in has an educational effect on 
them because the neighbours, person they 
know understand that any person which com-
mitted a crime that poses no serious threat to 
the society will be punished and may be will 
enforce the sanction to community service.

• the person who committed the crime under-
stand the fact that the court offered him a 
rehabilitation chance and is not deprived of  
liberty. 

• the person serves the punishment not 
within a prison among those who commit-
ted crimes more serious than they commit-
ted and can negatively influence them, but 
within the society. 

• increases the role of  the society within the 
process of  re-education and resocialisation. 

• a work is carried out, the one that would not 
have been possible to enforce under other 
circumstances or in other conditions.

• the victim can be a witness of  the fact 
that the offender is really punished for the 
crime that he/she committed. The victim 
has a personal moral satisfaction that the 
offender regrets about his/her deed and 
wants to correct him/herself. 

The impact of  community service application toward 
offender: 
• understanding the real consequences of  the 

committed illegal act;
• creating a responsibility for the perpetration 

of  the crime;
• possibility to show that it does not pose a 

great social danger and can be re-educated 
without application a punishment to depriva-
tion of  liberty; 

• the absolute voluntarily will character;

The impact on the victim of  community service ap-
plication:
• psychological satisfaction;
• penitence of  the offender;

The impact on the community:
• adequate differentiation and individualisation 

of  the punishment is assured;
• increases the role of  the community in the 

process of  person’s correction maintaining 
connections; this allows to avoid the stigmati-
sation of  the person and facilitates the social 
adaptation;

• raises the interest of  the society toward the 
treatment of  the delinquent;

• as far as the increasing role of  the society is 
concerned, the sense of  responsibility toward 
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• munca în beneficiul comunităţii reprezintă 
o compensaţie adusă societăţii, ce permite 
recuperarea prejudiciului cauzat prin 
infracţiune;

• micşorează procentul de risc al recidivei;
• menţine şi sporeşte probabilitatea adaptării 

infractorului normelor sociale acceptabile.

9. Studii de caz
1. Minorii R.A. şi M.S. au fost învinuiţi de 

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 186 alin. 
(2) lit. b), c), d) Cod Penal al Republicii Moldova. 
Aceştia, la 2 mai 2005, în jurul orei 23:00, în 
urma unei înţelegeri prealabile, au pătruns în 
şopronul cet. R.L., din s. Baurci–Moldoveni, r. 
Cahul, de unde au sustras doi miei în valoare de 
450 lei fiecare, astfel pricinuind un prejudiciu în 
sumă de 900 lei.

Ca urmare a examinării cauzei, vinovăţia celor 
doi minori a fost dovedită. În cadrul procesului 
penal a fost încheiat un acord de recunoaştere 
a vinovăţiei şi minorii s-au căit sincer de fapta 
comisă, au achitat părţii vătămate suma de 450 
lei şi sunt de acord să achite şi restul prejudiciului 
adus.

Prin cele menţionate mai sus s-a manifestat 
dorinţa minorilor de a-şi schimba spre bine com-
portamentul, instanţa constatând că într-adevăr 
acest lucru este posibil, iar probabilitatea ca mi-
norii respectivi să comită pe viitor altă infracţiune 
este minimă.

Ca urmare, luând în consideraţie toate 
circumstanţele atenuante şi faptul că inculpaţii sunt 
minori, precum şi constatând faptul că aceştia pot 
fi reeducaţi fără a fi privaţi de libertate, instanţa 
i-a condamnat pe inculpaţii minori la câte 160 ore 
muncă neremunerată în folosul comunităţii.

În urma discuţiei cu şeful Oficiului de exe-
cutare a deciziilor judiciare Cahul dl V. Arseni, s-
a constatat că minorii în cauză execută pedeapsa 
cu munca neremunerată în folosul comunităţii 
pe teritoriul primăriei s. Baurci–Moldoveni şi îşi 
îndeplinesc conştiincios obligaţiile.

Anterior, dl Vasile Arseni a discutat acest 
subiect cu primarul s. Baurci Moldoveni.

2. Ş.C. a fost primul minor care a executat în 
Chişinău pedeapsa cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii. Din februarie până în mai 

2005 el a lucrat, ca şi pedeapsă, la Centrul pentru 
tineret din sectorul Buiucani al capitalei.

Băiatul şi-a ispăşit astfel pedeapsa pentru nu-
cile furate de la vecina prietenului său. „Într-o 
zi, în Ungheni, unul din amicii mei a spus într-o 
doară că vecina sa are câteva lăzi pline cu nuci. Cu 
toţii am zis în glumă că la ce i-ar trebui ei atâtea 
nuci. În schimb noi, vânzându-le, am putea câştiga 
bani”, îşi aminteşte Ş. de unde a pornit ideea fur-
tului. În aceeaşi seară, toţi cei patru prieteni au 
scos, pe ascuns, din saraiul bătrânei lăzile cu nuci. 
De dimineaţă, au plecat la piaţa din Ungheni şi 
le-au vândut. Au scăpat repede de nuci, deoarece 
preţul cerut era mai mic decât cel de piaţă. Pentru 
cele 1.800 de nuci, câte le-au numărat, băieţii au 
câştigat 100 de lei. Deci, fiecăruia i-au revenit câte 
25 de lei. Ce să faci cu aceşti bani? Amicii au decis 
să se distreze în bar: au cumpărat bere, ţigări şi au 
petrecut câteva ore cu chef.

În câteva zile, însă, poliţia a dat de urma lor. 
Băieţii au crezut că bătrâna nu va anunţa organele 
de ordine despre dispariţia nucilor şi au lăsat lăzile 
în care ea păstra nucile la prietenul lor, vecin cu 
ea. În octombrie 2004, judecătoria or. Ungheni 
nu-i condamnă la doi ani privaţiune de libertate, 
cu suspendarea pedepsei, după cum prevedea le-
gea, ci decide ca cei patru prieteni să efectueze 
câte 180 de ore fiecare de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii.

Pentru a nu-şi întrerupe studiile, Ş. era elev la o 
şcoală de meserii din Chişinău, băiatul a fost tre-
cut să muncească, pe gratis, în capitală, începând 
cu luna februarie, de luni până vineri, la puţin 
timp după ce termină orele. Ş. venea la Centrul 
din sectorul Buiucani, unde până la ora şase seara 
menţinea curăţenia: în cele trei ore, rezervate zil-
nic pentru muncă neremunerată, băiatul mătura, spăla 
podeaua, ştergea praful, repara scaune etc. La 20 
mai s-au încheiat cele 180 de ore de muncă în fo-
losul comunităţii. „Să ştiţi că venirea mea zilnică 
aici m-a făcut să înţeleg că pentru orice faptă rea 
trebuie să răspunzi. Muncind la centru mi-am dat 
seama că nu trebuie să fiu influenţat negativ de 
nimeni, că trebuie să analizez singur orice faptă 
şi să nu fac lucruri care oricum se vor întoarce 
împotriva mea”, este convins băiatul.
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convicted, the results of  the treatment raise;
• correction through work establishes the disci-

pline, productive work; 
• community service represents a repayment 

to the society, this allows to recuperate the 
caused prejudice through committed crime; 

• maintains and improves probability of  adap-
tation of  the offender to the socially accepted 
norms. 

9. Case studies 
1. Juveniles R.A. and M.S. were charged with 

committing the crime provided in the art. 186, 
paragraph 2, letter b), c), d) Criminal Code of  
the Republic of  Moldova. On May 2, 2005, 
around 23:00 o’clock, after a mutual understand-
ing they entered in the shed of  the citizen R.L., 
from Baurci Moldoveni village, region of  Cahul, 
where from they defalcated two lambs the cost 
of  which is 450 lei each, thus causing a prejudice 
of  900 lei to R. L.

As a result of  studying the case, their guilt 
was proved. We shall mention that within the 
criminal process the reconciliation agreement 
was signed and juveniles sincerely repent for the 
committed deed, they repaid the victim 450 lei 
and agree to pay the rest of  the prejudice. 

By those mentioned above the will of  the 
juveniles to change correct their behaviour was 
proved, the court ascertained that the probability 
that they will commit another crime is low. 

Therefore, taking into consideration all ap-
peaseable circumstances and the fact that con-
victed are juveniles, as well as the fact that they 
can be re-educated without being deprived of  
liberty, the court convicted them to 160 hours 
of  community service.

As a result of  the discussion carried out with 
the chief  of  the Office for Enforcement of  Ju-
diciary Decisions from Cahul, Mr. V. Arseni, the 
following conclusion was reached: these juve-
niles serve the punishment on the territory of  
the town hall of  Baurci Moldoveni village and 
consciously fulfil their duties.

We shall mention that Mr. Vasile Arseni had 

a discussion about this with the mayor of  the 
Baurci Moldoveni village. 

2. Ş.C. was the first juvenile who enforced 
the punishment to community service. Starting 
from February till May of  2005 year he worked, 
as a punishment at the Center for teenagers from 
Buiucani sector of  the capital. 

The boy enforced, in this way, the punish-
ment for the stolen nuts from the neighbour of  
his friend. “One day, in Ungheni, one of  my pals 
jestingly said that his neighbour has several boxes 
full with nuts. We all jokingly said why would she 
need so many nuts? We, instead, selling them will 
earn some money” remembers S. where the idea 
of  the theft started from. In the same evening, 
all the four friends extracted secretly from the 
shed of  the old lady the boxes with nuts. From 
the morning they went to the market from Ung-
heni where they sold them piece by piece. They 
got rid of  them quickly because their price was 
lower than the price on the market. For those 
countered 1800 nuts the boys gained 100 lei. 
Therefore, each of  them got 25 lei. What can 
you do with this money? The friends decided to 
have some fun in a bar: they bought beer, ciga-
rettes and had revelry for a few hours. 

But, after several days, police found them. The 
boys thought that the old lady will not announce 
the police about the disappearance of  the nuts 
and left the boxes that she kept the nuts in the 
yard of  the boy who was her neighbour. On Oc-
tober 2004, the court of  Ungheni town does not 
convict them to two years of  deprivation of  lib-
erty, with the suspension of  the punishment, as 
usual, but decides that each of  them will enforce 
180 hours of  community service. 

In order to not interrupt the studies – S was 
a student at a vocational school from Chisinau 
– the boy was sent to work for free in the capital, 
starting with the month of  February, from Mon-
day till Friday, in a short time after finishing the 
lessons, S. was coming to the Center from Bui-
ucani sector where till 6 o’clock in the evening 
he was maintaining the cleanliness, in those daily 
reserved three hours for community service the 
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3. În cadrul Judecătoriei Centru a mun. 
Chişinău, la 12 aprilie 2005, pentru sustragerea 
bunului proprietarului, în baza art. 186 al. 2 lit. 
“a”, “b”, “c” şi “d” Cod penal, lui D.A. i-a fost 
stabilită pedeapsa de 160 ore muncă neremunerată 
în folosul comunităţii. A.D. locuieşte în mun. 
Chişinău. Minorul execută pedeapsa în cadrul 
Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi. În 
urma discuţiei cu Dna lulia Zamulinschi, di-
rectorul Asociaţiei, s-a constatat că A. execută 
pedeapsa conştiincios, se prezintă la muncă la 
orele stabilite.

4. La 14 noiembrie 2004, G.I., domiciliat în 
mun. Chişinău, aflându-se la piaţa centrală a 
sustras de pe o tarabă o scurtă, astfel cauzând 
o daună considerabilă, de 500 lei. Minorul şi-a 
recunoscut vina şi, în urma şedinţei din 20 aprilie 
2005, instanţa de judecată i-a stabilit pedeapsa 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de 180 ore. Întrucât minorul locuieşte în satul 
Băcioi, sentinţa a fost trimisă spre executare la 
locul de trai al acestuia. La momentul de faţă, 
după discuţia cu executorul judiciar din Oficiul 
de Executare Botanica, minorul execută pedeap-
sa în sat, este mulţumit şi susţine că fapta comisă 
a fost o greşeală care nu se va mai repeta.

5. La judecătoria Botanica, la 27 aprilie 2005, a 
fost pronunţată sentinţa cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţi faţă de 3 minori: R.M., P.V., 
şi N.I. toţi trei domiciliaţi în mun. Chişinău. Mi-
norii executau pedeapsa în cadrul Asociaţiei de 
Gospodărire a Spaţiilor Verzi. Pedeapsa, însă, nu 
a fost ispăşită definitiv de către P. V. şi N.I., la 
momentul actual minorii fiind daţi în căutare de 
către poliţie. Reprezentanţii acestui organ susţin 
că dânşii au comis o infracţiune în termenul de 
ispăşire a pedepsei cu muncă neremunerată. 
Dna Zamulinschi a informat că minorul M.R. 
execută pedeapsa în continuare, se prezintă la 
timp la muncă, îndeplineşte toate însărcinările şi 
manifestă dorinţa de a se corecta.

N.I. este în cadrul probaţiunii sentenţiale. 
Liliana Astrahan, ofiţer de probaţiune din cadrul 
IRP, a menţionat că minorul face parte dintr-o 
familie social vulnerabilă, nu este supravegheat 

de nimeni, are o soră mereu plecată la muncă în 
Rusia. În încercările de a-l găsi, Liliana Astrahan a 
vizitat casa în care locuieşte sora lui, cea din urmă 
spunând că I. nu a fost acasă de mai mult timp. La 
momentul actual el este căutat de poliţie.

6. Un alt minor condamnat la muncă neremu-
nerată în folosul comunităţii este O.V. domiciliat 
în mun. Chişinău. La 30 mai 2005 acestuia i-a 
fost stabilită pedeapsa de 180 ore. Minorul a fost 
trimis la SEL nr. 3 pentru a executa pedeapsa. S-
a prezentat la locul de muncă doar o singură zi. 
În referatul de evaluare psihosocială se constată 
că el locuieşte numai cu tatăl său, care nu are un 
loc de lucru permanent. Pentru că nu au resurse 
suficiente de existenţă, V.O. s-a angajat la muncă 
în s. Truşeni. Locuieşte acolo şi nu se prezintă 
la SEL nr. 3, unde trebuie să execute pedeapsa 
stabilită de instanţa de judecată. Tatăl minorului 
nu a fost găsit la telefon, însă mătuşa sa a confir-
mat că Veaceslav este plecat la Truşeni unde lu-
crează. Executorul judiciar a telefonat la sectorul 
de poliţie din Truşeni şi a solicitat ofiţerului de 
poliţie să ia legătura cu minorul pentru a stabili 
care este motivul eschivării sale de la executarea 
pedepsei.

7. C.A., domiciliat în mun. Chişinău, pen-
tru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 
186 al. 2, lit. „b”, „c”, „d” a fost condamnat la 
muncă neremunerată, 180 ore. Sentinţa a fost 
pronunţată la 6 iunie 2005 în cadrul judecătoriei 
Botanica. Minorul execută pedeapsa la SEL 
nr. 6. În urma discuţiei cu minorul, am aflat că 
acesta este mulţumit de locul de muncă stabilit. 
Reprezentantul SEL nr. 6 este mulţumit de atitu-
dinea lui A. faţă de muncă. Susţine că minorul se 
prezintă la timp, are un comportament exemplar 
şi execută cu seriozitate toate însărcinările.

În urma observaţiei asupra minorilor, se 
poate constata că unii înţeleg şi conştientizează 
că au comis o faptă social periculoasă şi încearcă 
să adopte un alt comportament şi atitudine. O 
influenţă benefică în acest sens ar avea lucrul 
educativ, asistenţa psihologică şi socială a 
minorilor condamnaţi. Este de remarcat, însă, 
că la momentul actual nu există un serviciu de 
stat care ar putea oferi aceste forme de asistenţă 
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boy was sweeping the floor, wiping the dust, re-
pairing chairs etc. On the 20th of  May those 180 
hours of  community service were over. “I want 
you to know that my daily coming here made me 
understand that you must pay for any bad deed. 
Working at the center I realised that I must not 
be influenced negatively by anyone, that I alone 
need to analyse every action and not to make 
things that anyway will turn up against me” S. is 
convinced. 

3. Within the court Centru of  Chisinau mu-
nicipality, on 12th of  April 2005, for theft, on the 
basis of  art. 186 paragraph 2 letters “a”, “b”, “c” 
and “d” Criminal Code, D. A was sanctioned to 
160 hours of  community service. A. D. lives in 
Chisinau municipality. The juvenile enforces the 
punishment within the Association for Adminis-
tration of  Green Areas. As result of  the discus-
sion with Ms. Iulia Zamulinschi, the director of  
the Association we found out that A. consciously 
enforces the punishment and comes to work in 
established hours. 

4. On November 14, 2204, G. I. who lives in 
Chisinau municipality, being at the central open 
market stole from a booth a jacket, in this way 
causing a considerable damage of  500 lei. The 
juvenile recognised his guilt and as a result of  
the session from April 20, 2005, the court estab-
lished the punishment of  180 hours to commu-
nity service. Due to the fact that the juvenile lives 
in the village of  Bacioi, the sentence was sent 
to be enforced to the area where juvenile lives 
in. After discussing with the enforcement offi-
cer from the Office for Enforcement of  Judi-
ciary Decisions Botanica, we found out that the 
juvenile enforces the punishment in the village, 
is pleased and sustains that the committed deed 
was a mistake that will never happen again. 

5. At the court Botanica, on 27 of  April 2005 a 
sentence to community service was pronounced 
toward 3 juveniles: R. M., P. V., and N. I. all of  
them live in Chisinau municipality. The juveniles 
were enforcing the punishment within the Asso-
ciation for Administration of  Green Areas. The 
punishment was not definitely enforced by P. V. 

and N. I., because now the juveniles are chased 
by police, the representatives of  this institution 
sustain that juveniles committed a crime during 
the term of  enforcement of  community service. 
Ms. Zamulinschi mentioned the fact that the ju-
venile M. R. continues to enforce his punishment 
fulfils all the tasks, manifests the wish to correct 
himself  and comes at time to work. 

N. I. is a juvenile who is within the system 
of  sentence probation. Liliana Astrahan, the 
probation officer from IRP mentioned that the 
juvenile is from a socially-vulnerable family, has 
a sister who is permanently in Russia where she 
works, thus, he is not supervised by anybody. 
Trying to find him, Liliana Astrahan visited the 
house his sister lives in, and she told her I. didn’t 
come home for a long time. Now he is chased 
by police. 

6. Another juvenile convicted to community 
service is O. V. residing in Chisinau municipal-
ity. On may 30, 2005 he was sanctioned to 180 
hours of  community service. The juvenile was 
sent to SEL 3 to enforce the punishment. He 
came to the working place only one day. From 
the psycho-social evaluation report we can see 
that he lives only with his father who does not 
have a permanent job. Due to the reason that 
they do not have any other sources of  existence 
V. O. took a job in Truseni village. Now he lives 
there and does not come to SEL 3 where he 
must enforce the sanction which was established 
by the court. The enforcement officer tried to 
call his father but his was not at home and the 
aunt said that V. O. went to work to Truseni. The 
enforcement officer called the police sector from 
Truseni and solicited the police officer to contact 
the juvenile in order to establish what the reason 
of  evasion is.

7. C. A. residing in Chisinau municipality for 
committing the crime stipulated by article 186 
paragraph 2, letter „b”, „c”, „d” within the court 
Botanica on June 6, 2005, was sanctioned to 180 
hours of  community service. The juvenile en-
forces the punishment at SEL 6. Discussing with 
the juvenile we found out that he is pleased with 
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tuturor minorilor în conflict cu legea; ca rezultat, 
sunt cazuri de comitere repetată a infracţiunilor 
de către minori. Consilierii de probaţiune din 
cadrul IRP întocmesc referatele de evaluare 
psihosocială, după care selectează unii minori 
pentru probaţiunea postsentenţială, aici, din 
acest motiv nu au posibilitatea să monitorizeze 
toţi minorii care intră în conflict cu legea.

Reprezentanţii întreprinderilor la care lucrează 
minorii condamnaţi la muncă neremunerată în 
mare parte sunt mulţumiţi de comportamentul şi 
atitudinea acestora. Reprezentanţi ai organelor de 
drept încep să conştientizeze necesitatea aplicării 
pedepsei cu muncă neremunerată, în timp ce unii 
judecători, procurori au o atitudine rezervată faţă 
de această pedeapsă. Credem că rezultatele în-
registrate vor deveni tot mai convingătoare, mo-
tivându-i pe aceştia să adopte o atitudine pozitivă 
faţă de mecanismul muncii neremunerate în fo-
losul comunităţii ca pedeapsă pentru copiii în 
conflict cu legea.

Problema ce există la momentul actual 
este că dosarele minorilor ajung la executare 
târziu după data pronunţării sentinţei. Astfel, 
se tergiversează întregul proces de funcţionare 
a sistemului de executare a pedepsei şi se 
diminuează rolul educativ şi de corectare a 
minorilor condamnaţi.

10. Concluzii şi recomandări
Pe parcursul perioadei de implementare 

nemijlocită a pedepsei cu munca neremunerată 
în folosul comunităţii faţă de minori au putut 
fi formulate o serie de concluzii şi recomandări 
referitoare la pedeapsa cu munca neremunerată 
şi dezvoltarea aplicării acesteia:

A. Cu privire la cadrul legislativ
• Numărul infracţiunilor incluse în Codul 

Penal pentru care poate fi aplicată munca 
neremunerată ar putea fi extins cu 182 de 
componenţe de infracţiune, uşoare şi mai 
puţin grave, pentru care este deja prevăzută o 
pedeapsă mai blândă – amenda;

• Munca în beneficiul comunităţii ar putea fi 
inclusă în Codul penal şi în calitate de condiţie 
pentru probaţiune în cazul aplicării pedepsei 

închisorii cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei;

• Sancţiunea cu muncă comunitară ar 
putea fi inclusă şi în cazul contravenţiilor 
administrative, dat fiind nivelul redus de plată 
a amenzilor, limita minimă a orelor putând fi 
coborâtă la 40 de ore sau şi mai puţin;

• Pentru minori ar putea fi delimitate anumite 
lucrări specifice ce le pot fi repartizate, pen-
tru a evita lucrările cu caracter nociv sau cu 
încărcătură fizică neproporţională vârstei lor;

• Necesită modificări modul de înlocuire a 
pedepsei cu muncă comunitară prin arest, în 
cazul eschivării cu rea-voinţă a condamnaţilor 
(până în prezent, prevederile Codului Penal 
cu privire la arest sunt inaplicabile).

B. Cu privire la aplicarea pedepsei
• Pedeapsa cu munca neremunerată în folosul 

comunităţii se dovedeşte a fi mai eficientă. 
ca şi efect educativ asupra minorilor, decât 
pedeapsa cu închisoarea cu suspendarea 
condiţionată a executării ei, de aceea 
judecătorii ar trebui încurajaţi să aplice munca 
în beneficiul comunităţii în toate cazurile 
posibile, iar în cazul articolelor ce nu prevăd 
o asemenea formă de pedeapsă - cu utilizarea 
art. 79 CP, aplicând o pedeapsă mai blândă 
decât cea prevăzută de legea penală pentru 
infracţiunea săvârşită;

• În procesul de individualizare a pedepsei 
este deosebit de util referatul de evaluare 
psihosocială a infractorului, adică referatul de 
probaţiune, de aceea în cazurile cu participarea 
minorilor acesta urmează a fi solicitat în mod 
obligatoriu.

C. Cu privire la executarea pedepsei
• Structura responsabilă pentru punerea în 

executare a pedepselor cu muncă neremunerată 
în privinţa minorilor, Departamentul de 
Executare a deciziilor judiciare, se confruntă 
cu dificultăţi de ordin tehnic şi de personal 
– numărul executorilor penali este insuficient, 
iar cei care deja activează au nevoie de 
suport şi instruire continuă în ce priveşte 
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the established working place. The representa-
tive of  SEL 6 is contented with the attitude of  
A. toward his work. He sustains that the juvenile 
comes regularly to work, is never late, has an ex-
emplary behaviour and seriously enforces all the 
tasks.

As a result of  studying and observing the ju-
veniles, it is to be mentioned that some of  them 
understand and realise the fact that they com-
mitted a socially-dangerous act and try to change 
their behaviour and attitude. We believe that 
assistance of  convicted juveniles is necessary, 
meaning educative work, psychological and social 
assistance. We are aware that now a state service 
that would offer all these forms of  assistance to 
all the juveniles who are in conflict with law does 
not exist, but as a result these juveniles commit 
other crimes. Probation counsellors from IRP 
prepare the psycho-social evaluation report but 
the problem is that they can not monitor all the 
juveniles in conflict with law.

The representatives of  the organisations 
where juveniles enforce their punishments are 
contented with their behaviour and attitude. 
Some representatives of  law bodies begin to 
understand the necessity of  community service 
application, but some judges, prosecutors have 
a reserved attitude toward this punishment. We 
believe that the existing results and continuous 
collaboration with them will motivate them to 
change their attitude into a positive one toward 
the mechanism of  community service as a pun-
ishment for children in conflict with law. 

The problem now existing is that the files of  the 
juveniles are sent much more lately to the en-
forcement office after the date of  pronouncing 
the sentence. In this way, the whole process of  
functioning of  enforcement of  the punishment 
is tergiversated and the educative role and cor-
rection of  juveniles decreases. 

10. Conclusion and recommendations

During the period of  properly implementation 
of  community service toward juveniles a series 
of  conclusions and recommendations regarding 

the sanction to community service and its devel-
opment were formulated. 

A. As far as legislative framework is con-
cerned
• The number of  crimes from the Criminal 

Code that provide the sanction to commu-
nity service could be extended to 182 for mi-
nor offences, less serious crimes fot which a 
milder punishment – the fine is already stipu-
lated. 

• Community service could be introduced 
within the Criminal code also as a condition 
for probation in the cases of  applying the sus-
pended enforcement of  the punishment;

• The sanction to community service could also 
be introduced in the case of  administrative 
infringements, emerging from the low level 
of  fines, the minimal limit of  the hours being 
possible to decrease to 40 and lower;

• For juveniles some specific works could be 
delimited in order to avoid the works with 
a noxious character or a non-proportional 
physical load for their age.

• The modality of  the replacement of  the sanc-
tion o community service with arrest need to 
be modified, in the case of  ill –meaning elud-
ing of  convicted (till present, the provisions 
of  the Criminal Code with regard to arrest 
can not be applied). 

B. As far as application of  the punish-
ment is concerned
• The sanction to community service is more 

efficient as far as the educative effect on the 
juveniles is concerned rather than the punish-
ment to detention with conditioned suspen-
sion of  it enforcement, that is why judges 
should be encouraged to apply community 
service in all possible cases, but as far as ar-
ticles that do not stipulate such a punishment 
are concerned – with application of  article 79 
of  the Criminal Code, applying a milder pun-
ishment than is provided by the penal legisla-
tion for committed offence.

• Within the process of  individualisation of  the 
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executarea pedepselor neprivative de libertate, 
administrate în comunitate;

• Este necesar de intensificat lucrul cu auto-
rităţile publice locale, responsabile de admin-
istrarea pedepselor respective. Activităţile ar 
trebui să includă atât motivarea acestora pen-
tru administrarea pedepsei cu munca comu-
nitară, cât şi informarea prin structurile de 
stat responsabile cu privire la obligaţiile ju-
ridice care le revin;

• Procesul de aplicare şi executare a pedepsei 
necesită o monitorizare continuă din partea 
statului şi a societăţii civile;

• La nivel de propunere, prin hotărârea adunării 
generale a colectivului de muncă, dacă acesta nu 
există, ar putea să fie numit un îndrumător al 
minorului care îşi ispăşeşte pedeapsa. Cu cât va 
fi o mai mare transparenţă a executării pedepsei, 
cu atât va fi mai efectivă pedeapsa;

• Este necesară o colaborare mai eficientă între 
oficiul de executare a deciziilor judecătoreşti şi 
poliţiştii de sector;

• Persoanele condamnate să fie supravegheate 
permanent, astfel asigurându-se executarea 
efectivă a pedepsei cu munca neremunerată în 
folosul comunităţii;

• Oficiile de executare în permanenţă trebuie să 
efectueze controale privind executarea de către 
condamnaţii minori a pedepsei muncii neremu-
nerate în folosul comunităţii;

• Pentru executarea pedepsei cu munca neremu-
nerată în folosul comunităţii este necesară 
întocmirea unui program de efectuare a mun-
cilor de către condamnat, astfel încât persoa-
na ce supraveghează condamnatul să-l poată 
controla. Acest program este necesar să fie 
cunoscut şi de către poliţistul de sector, care să 
fie la curent cu procesul de executare de către 
condamnat a pedepsei.
Munca în beneficiul comunităţii nu este 

aplicabilă în cazul tuturor delincvenţilor. Una din 
obligaţiile principale ale judecătorului este de a 
asigura compatibilitatea între delict, infractor şi 
sentinţă în cadrul principiilor care guvernează 
actul condamnării. Cea mai importantă problemă 
în procesul de aplicare a pedepsei prin prestarea 

unei munci în folosul comunităţii este modali-
tatea evaluării corecte a infractorului din punctul 
de vedere al posibilităţilor lui de reintegrare în 
societate şi al potenţialului educativ al pedepsei.
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punishment very useful is the psycho-social 
evaluation report of  the offender, meaning 
probation report; that is why in the cases with 
participation of  juveniles it is mandatory to 
request the report. 

C. As far as enforcement of  the punish-
ment is concerned 
• The responsible structure for the enforce-

ment of  the punishments to community ser-
vice regarding juveniles – the Department 
for Enforcement of  Judicial Decisions, faces 
difficulties that carry a technical and personal 
character – the number of  enforcement of-
ficers is insufficient and those who work need 
continuous support and training regarding 
management of  alternative punishments to 
deprivation of  liberty managed within the 
community.

• It is necessary to intensify the work with lo-
cal public administration which is responsible 
for the administration of  the punishment to 
community service, as well as information ac-
tivity of  the responsible state structures with 
regard to their juridical obligations.

• The process of  application and enforcement 
of  the punishment needs a continuous moni-
toring on behalf  the state and civil society.

• At the level of  proposal, toward the one who 
enforces the punishment could be established 
a guide, through the decision of  the general 
meeting of  the working staff, if  there exists 
one. The more transparent the enforcement 
of  the punishment will be, the more effect will 
have the punishment. 

• A more efficient collaboration between the of-
fice for enforcement and the sector policemen 
is needed.

• It is necessary to have a permanent surveillance 
on the convicted person in order to assure the 
effective enforcement of  the punishment to 
community service. 

• The offices for enforcement permanently 
need to make act of  controls with regard to 
enforcement by the juvenile convicted of  the 

sanction to community service.
• For the enforcement of  community service it 

is necessary to draft a graphic of  the enforce-
ment of  sanction to community service by the 
convicted, for that the person who supervises 
the convicted to be able to control him/her. It 
is necessary for the police officer to know about 
this graphic, so that he will be up to date with 
the process of  enforcement by the convicted of  
the punishment. 
Community service is not applicable toward 

all delinquents. One of  the main obligations 
of  the judge is to assure the compatibility be-
tween the felony, offender and sentence within 
the framework of  the principles that govern the 
act of  conviction. The most important problem 
in the process of  application of  the punishment 
through performing a work for the benefit of  
the community is the modality of  correct evalu-
ation of  the offender from the point of  view of  
his possibilities to reintegrate into the society 
and educative potential of  the punishment.
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1. Noţiuni generale 

Una dintre cele mai semnificative evoluţii în 
modul contemporan de a gândi şi de a reacţiona 
la fenomenul infracţional îl reprezintă interesul 
tot mai mare faţă de justiţia restaurativă. Acest 
concept accentuează importanţa privind creşterea 
rolului victimelor infracţiunilor şi al membrilor 
comunităţilor, responsabilizarea infractorilor 
faţă de oamenii cărora le-au provocat un rău, 
recuperarea pierderilor emoţionale şi materiale 
cauzate victimelor şi oferirea, ori de câte ori este 
posibil, a unei largi game de oportunităţi pentru 
dialog, negociere şi rezolvarea problemelor, 
astfel încât rezultatul să însemne obţinerea unui 
sentiment mai puternic de securitate comunitară, 
aplanarea conflictului şi cicatrizarea rănilor pentru 
toţi cei implicaţi sau afectaţi de infracţiune.

Medierea nu este un proces care să determine 
vinovăţia sau nevinovăţia. Mediatorii susţin părţile în 
definirea şi clarificarea problemelor aflate în dispută, 
facilitează procesul de comunicare, ajută părţile să 
depăşească neînţelegerile, orientează participanţii în 
explorarea opţiunilor şi alegerea unei căi conforme 
cu interesele specifice ale părţilor implicate. Părţilor 
le este acordată posibilitatea şi puterea de a-şi defini 
aşteptările si interesele şi de a găsi împreună soluţiile 
care conduc la realizarea acestor interese. 

Mediatorul este persoana care ajută la stabili-
rea unui acord, care facilitează ajungerea la acesta 
de către părţile aflate în conflict şi, de asemenea, 
este supraveghetorul procedurii de mediere. Me-
diatorul este o a treia parte implicată în rezolva-
rea conflictului, este imparţială, având cunoştinţe 
specifice şi experienţă în depăşirea conflictelor, 
care asigură părţilor asistenţă permanentă în pro-
cesul de ajungere la o soluţie acceptabilă. Mediatorul 
este imparţial faţă de părţile implicate în conflict, 
acordându-le acelaşi tratament si atenţie, fiind echi-
distant faţă de interesele aflate în discuţie. În con-
trast cu metodele tradiţionale de rezolvare a con-
flictelor (în care un judecător sau arbitru, în cadrul 
unei proceduri prestabilite, face audieri ale cauzei 
prin intermediul reprezentanţilor legali ai părţilor, 
după care emite o hotărâre obligatorie), media-
torul are rolul de catalizator, ajutând în crearea 

unui pachet de posibile soluţii, din care părţile pot 
alege, de comun acord, calea de urmat. Mediatorul 
facilitează procesul de negociere şi oferă părţilor 
asistenţă activă în alegerea căilor de urmat. 

Obiectivele medierii sunt:
1. Rezolvarea restaurativă a conflictului care 

implică activ victima şi infractorul în procesul 
de reparare a prejudiciului emoţional şi mate-
rial cauzat de crimă;

2. Crearea oportunităţii pentru victimă şi infrac-
tor de a discuta despre infracţiunea comisă, de 
a obţine răspunsuri la întrebări, de a-şi expri-
ma emoţiile, a axa eforturile pe restaurare şi 
vindecare, dezvoltarea unui plan acceptabil 
bilateral privind prejudiciul cauzat de crimă.
Începând cu 1 februarie 2005, medierea în 

cauzele penale cu participarea minorilor este 
implementată în mun. Chişinău. Deschiderea 
Centrului de Mediere în cadrul Institutului de Re-
forme Penale a fost realizată cu sprijinul financiar 
al Reprezentanţei UNICEF Moldova şi în parte-
neriat cu Penal Reform International, finanţat de 
Fundaţiile ICCO şi CORDAID. Implementarea 
medierii în cauzele penale a fost precedată de 
campanii de informare şi de instruire a mediato-
rilor şi a angajaţilor organelor de drept. 

2. Cadrul legal privind medierea 
penală

Legislaţia RM deocamdată nu stabileşte un 
cadru reglementar pentru aplicarea medierii 
nici în cadrul justiţiei penale şi nici în cadrul 
soluţionării altor conflicte ce contravin legii.

Actualmente, în Parlamentul RM se află un 
proiect de lege privind medierea în cauzele pe-
nale. Până la adoptarea acestuia, singura preve-
dere legală expresă ce ţine de mediere se conţine 
în alin. 7 art. 276 Cod de Procedură Penală care 
stipulează că în cadrul procesului penal părţile 
pot să se împace inclusiv prin aplicarea medierii.

Conform Codului Penal (art.109), împăcarea 
este actul de înlăturare a răspunderii penale pen-
tru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, 
infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI din 



7�

1. General notions  

One of  the most significant evolutions in the 
contemporaneous way of  thinking and reacting 
at the criminality phenomenon is the increasing 
interest towards restorative justice. This con-
cept underlines the importance concerning the 
increased role of  victims of  offences and of  
community members, offenders become more 
responsible towards people whom they have 
harmed, the emotional and material losses can 
be recovered by victims and opportunities for 
dialog, negotiation and problem solving are of-
fered as often as possible, in order to obtain as a 
result a stronger feeling of  community security, 
to solve the conflict and to heal the wounds of  
all those involved or affected by the offence.  

Mediation is not a process that would determine 
the guiltiness or not guiltness. The mediators support 
the parties in defining and clarifying the problems in 
dispute, facilitate the communication process, help the 
parties to get over the misunderstandings, direct the 
participants in exploring options and choosing a way 
in line with the specific interests of the involved par-
ties. The parties are given the possibility and power to 
define their expectative and interests and to come to-
gether to certain solutions that lead to the carrying out 
of these interests. 

The mediator is the person who facilitates 
concluding an agreement, who helps the parties 
in conflict to reach the agreement and he is also 
the supervisor of  the mediation procedure. The 
mediator is a third party involved in solving the 
conflict, he is impartial, has specific knowledge 
and experience in solving conflicts, assures 
the parties with permanent assistance in the 
process of  reaching an acceptable solution. The 
mediator is impartial with the parties involved in 
conflict, provides them with the same treatment and 
attention, being equidistant towards the interests in 
discussions. In contrast with the traditional methods 
of  solving conflicts (where a judge or an arbitrator, 
within a preset procedure, organizes hearings of  
the case through the legal representatives of  the 
parties, after which issues a compulsory decision), 
the mediator has the role of  a catalyses, helping 

at creating a package of  possible solutions, the 
parties having the possibility to choose, by mutual 
agreement, the way. The mediator facilitates the 
negotiation process and provides the parties with 
active assistance in choosing the solutions.  

The objectives of  mediation are:
1. Restorative solving of  the conflict which ac-

tively involves the victim and the offender in 
the process of  repairing the emotional and 
material prejudice caused by the offence;

2. Creation of  the opportunity for the victim 
and the offender to discus on the commit-
ted offence, to get answers to their questions, 
to express the emotions, to focus the efforts 
on restoration and healing, to develop an ac-
ceptable bilateral plan regarding the prejudice 
caused by the offence.  
Beginning with February 1, 2005, the media-

tion in criminal cases involving juveniles is im-
plemented in Chisinau municipality. The creation 
of  the Centre of  Mediation within the Institute 
for Penal Reform was possible due to the finan-
cial support of  UNICEF Moldova and in part-
nership with Penal Reform International, which, 
at its turn is financed by ICCO and CORDAID 
foundations. The implementation of  mediation 
in criminal cases was preceded by an informa-
tion and training campaign for mediators and 
employees from legal bodies.  

2. The legal framework concerning 
criminal mediation 

The legislation of  the Republic of  Moldova 
still doesn’t provide a legal framework for the ap-
plication of  mediation, neither within the crimi-
nal justice nor within the solving process of  oth-
er illicit conflicts.

Presently, a draft law on mediation in crimi-
nal cases is at the Parliament. Until this law is 
passed, the only express legal provision concern-
ing mediation is contained in para. 7 art. 276 of  
the Criminal Procedural Code which stipulates 
that in a criminal procedure the parties can rec-
onciliate, including through mediation.
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Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute 
de procedura penală. Împăcarea, conform arti-
colului 109, poate avea loc din momentul pornirii 
urmăririi penale şi până la retragerea completului 
de judecată pentru deliberare.

Codul de Procedură Penală, de asemenea, 
stabileşte un şir de infracţiuni pentru care este 
posibilă împăcarea. Astfel, art. 276 alin. 1 CPP 
stipulează că pentru infracţiunile prevăzute în 
articolele 152 alin.(1), 153, 155, 157 alin.(1), 
161, 170, 177, 179 alin.(1) şi (2), 193, 194, 197 
alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 alin.(1), 
274 din Codul Penal, precum şi pentru furtul 
avutului proprietarului săvârşit de soţ, rude, în 
paguba tutorelui, ori de persoana care locuieşte 
împreună cu victima sau este găzduită de aceas-
ta, urmărirea penală se porneşte numai în baza 
plângerii prealabile a victimei. În conformitate 
cu alin. 5 al aceluiaşi articol, la împăcarea părţii 
vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în 
cazurile menţionate la alin.(1), urmărirea penală 
încetează. Împăcarea este personală şi, spre de-
osebire de cazurile reglementate de CP, produce 
efecte dacă intervine până la rămânerea definitivă 
a hotărârii judecătoreşti.

În conformitate cu reglementările prezentate, 
putem conchide că împăcarea este un acord la 
care ajung părţile privind soluţionarea conflictu-
lui cu caracter penal, iscat între ele. La un aseme-
nea acord se poate ajunge şi prin intermediul 
medierii. Efectele acestui acord se manifestă prin 
faptul că urmărirea penală fie nu începe în ca-
zurile în care lipseşte plângerea victimei, atunci 
când aceasta este necesară, fie încetează dacă vic-
tima îşi retrage plângerea, în cazurile prevăzute 
de CPP, sau ajung la împăcare cu făptuitorul 
(cazurile prevăzute de CP). Beneficiile pe care le 
au părţile în urma acestui acord constau: pentru 
făptuitor, în primul rând, în încetarea procesu-
lui penal, iar pentru victimă în obţinerea unei 
satisfacţii morale şi (sau) materiale pe care o 
consideră potrivită pentru cazul dat.

În afară de aceste cazuri reglementate expres, 
legislaţia penală şi procesual penală a RM prevede 
unele instituţii sau proceduri în cadrul cărora fo-

losirea medierii ar fi un instrument util. În mare 
măsură, aceasta se bazează pe faptul că legea 
procesual penală şi penală „răsplăteşte” compor-
tamentul acelor făptuitori, care întreprind măsuri 
de lichidare a consecinţelor negative pentru vic-
timele infracţiunilor sau întreprind acţiuni pen-
tru binele comunităţii. Exemple în acest sens ar 
putea fi: 

1. Liberarea de răspundere penală a mino-
rilor (art. 54 CP şi art.483 CPP) 

Conform legii, persoana în vârstă de până 
la 18 ani care a săvârşit pentru prima oară o 
infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, poate fi 
liberată de răspundere penală dacă s-a constatat 
ca posibilă corectarea ei fără ca aceasta să fie 
supusă răspunderii penale. În acest caz, minoru-
lui îi pot fi aplicate măsuri de constrângere cu 
caracter educativ, prevăzute de art. 104 al CP:
a)  avertismentul;
b) încredinţarea minorului pentru supraveghere 

părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau 
organelor specializate de stat;

c) obligarea minorului să repare daunele cau-
zate; 

d) obligarea minorului de a urma un curs de 
tratament medical de reabilitare psihologică;

e) internarea minorului într-o instituţie specială 
de învăţământ şi de reeducare sau într-o 
instituţie curativă şi de reeducare.
Un fapt ce ar dovedi că este posibilă corect-

area minorului şi fără supunerea lui la răspundere 
penală ar fi existenţa unui acord de mediere, în 
care acesta şi-a asumat unele angajamente faţă 
de victimă sau societate şi le îndeplineşte. În 
acest acord minorul poate să-şi ia angajamentul 
să repare daunele cauzate, ceea ce este o măsură 
cu caracter educativ, fără a mai aştepta aplicarea 
acesteia în mod oficial, şi în aşa fel obţinând ar-
gumente suplimentare în favoarea liberării sale 
de răspundere penală.

Considerăm că, în aceste cazuri, din punct 
de vedere practic medierea este posibilă pentru 
toate infracţiunile în care nu există posibilitatea 
împăcării, adică pentru infracţiunile prevăzute la 
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According to the Criminal Code (art.109), the 
reconciliation is the act of  removing the criminal 
responsibility for a minor or less serious offence, 
offences provided at chapters II-VI of  the 
Special part, as well as in cases provided by the 
criminal procedure. The reconciliation can take 
place, according to art. 109, since the beginning 
of  criminal investigation till the panel of  judges 
begin the deliberation.  

The Criminal Procedural Code also provides 
a number of  offences that can be solved with 
reconciliation. Thus, art. 276, para. 1 CPC 
stipulates that for the offences provided at art. 
152 para. (1), 153, 155, 157 para.(1), 161, 170, 
177, 179 para.(1) and (2), 193, 194, 197 para.(1), 
198 para.(1), 200, 202, 203, 204 para.(1), 274 
of  the Criminal Code, as well as for the thefts 
done by husband, relatives, person who lives 
together with the victim or is in disfavour of  the 
trustee, the criminal investigation begins only 
if  the victim submits a preliminary complaint. 
According to para. 5 of  the same article, the 
criminal investigation stops if  the injured 
party reconciliates with the suspected, accused 
or culprit, in cases provided at para. (1). The 
reconciliation is personal and, compared with 
the cases regulated by the CC, has effects if  it 
takes place before the judicial decision is final.

According to the above mentioned regulation 
we can state that the reconciliation represents 
an agreement reached by the parties in what 
the solving of  the conflict of  criminal nature, 
appeared between them, is concerned. Such 
an agreement can be also reached through 
mediation. The effects of  this agreement 
manifest by the fact that the criminal investigation 
either doesn’t begin in cases when the victim’s 
complaint misses, when it is necessary, or stops 
if  the victim takes back its complaint, in cases 
provided by the CPC, or reaches a reconciliation 
agreement with the offender (the cases provided 
by the Criminal Code). The parties’ benefits as 
a result of  this agreement are: for the offender, 
firstly in the process’s cessation and for the 
victim in obtaining a moral and (or) material 

satisfaction, which is considerate to be adequate 
for the case. 

Besides these cases expressly stipulated, the 
criminal and criminal procedural legislation 
of  the Republic of  Moldova provides certain 
institutions or procedures within which the 
use of  mediation would be an utile instrument. 
Mostly this is based on the fact that the criminal 
and criminal procedural legislation “rewards” 
the behaviour of  those offenders, who carry 
out measures for the liquidation of  negative 
consequences for the victims of  offences or 
unfold actions for the benefit of  the community. 
Examples in this sense are, as follows: 

1. Liberation of  criminal responsibility of  
juveniles (art. 54 CC and art. 483 CPC) 
According to the law, the person less than 18 

years old who has committed for the first time 
a minor or less serious offence can be liberated 
from criminal responsibility if  it was proved 
that the juvenile’s correction can be reached 
without applying the criminal responsibility. In 
this case, the juvenile can be applied coercion 
measures of  educative nature, provided for in 
art. 104 of  the CC
a) Advertisement;
b) Giving the juvenile under parents’ supervi-

sion or in the supervision of  persons who 
replace them or to specialized state bodies;

c) Obliging the juvenile to repair the caused 
damages;

d) Obliging the juvenile to follow a medical 
treatment and a psychological rehabilitation 
program;

e) Placing the juvenile in a special institution for 
education and re-education or in a treatment 
and re-education one.  
A fact which can prove that the juvenile’s re-

education is possible without applying the crimi-
nal punishment is the existence of  a mediation 
agreement, where he has assumed certain engage-
ments towards the victim or society and respects 
them. In this agreement, the juvenile can take the 
engagement to redress the damages, this being a 
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capitolele ce urmează după capitolul VI CP (în-
cepând cu art.201).

2. Liberarea de răspundere penală  
cu tragerea la răspundere administrativă 

(art. 55 CP)
Persoana care a săvârşit pentru prima oară o 

infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi 
liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere 
administrativă de către instanţa de judecată dacă 
s-a constatat că este posibilă corectarea ei fără a 
fi supusă răspunderii penale. 

3. Liberarea de răspundere penală în 
legătură cu căinţa activă (art. 57 CP)

Persoana care pentru prima oara a săvârşit 
o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate 
fi liberată de răspundere penală dacă ea, după 
savârşirea infracţiunii, s-a autodenunţat de bună 
voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, 
a compensat valoarea daunei materiale cauzate 
sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de 
infracţiune.

4. Liberarea de răspundere penală  
în legătură cu schimbarea situaţiei  

(art. 58 CP)
Persoana care pentru prima oară a săvârşit 

o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate 
fi liberată de răspundere penală dacă, la data 
judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, se 
va stabili că persoana sau fapta săvârşită nu mai 
prezintă pericol social.

5. Liberarea condiţionată de răspundere 
penală (art. 59 CP, art. 510-512 CPP)

În privinţa persoanei puse sub învinuire pen-
tru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai 
puţin grave, care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu 
prezintă pericol social, urmărirea penală poate 
fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară 
de răspundere penală, în cazul în care corectarea 
acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei 
pedepse penale.

6. Liberarea de pedeapsă datorită 
schimbării situaţiei (art. 94 CP)

Persoana care a săvârşit o infracţiune uşoară 
sau mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă 
dacă se va constata că, la data judecării cauzei, 
datorita schimbării situaţiei, fapta savîrşită şi-
a pierdut caracterul prejudiciabil şi, în virtu-
tea comportării ireproşabile după săvârşirea 
infracţiunii, persoana respectivă poate fi corectată 
fără executarea pedepsei.

7. Liberarea de pedeapsă a minorilor  
(art. 93 CP)

Minorii condamnaţi pentru săvârşirea unei 
infracţiuni uşoare sau mai puţin grave pot fi 
liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată 
dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi 
atinse prin internarea lor intr-o instituţie specială 
de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie 
curativă şi de reeducare, precum şi prin aplicarea 
altor măsuri cu caracter educativ.

8. Condamnarea cu suspendarea 
condiţionată a executarii pedepsei  

(art. 90 CP)
Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe 

un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile 
săvârşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pen-
tru infracţiunile săvârşite din imprudenţă sau 
la stabilirea pedepsei de trimitere într-o unitate 
militară disciplinară, instanţa de judecată, ţinând 
cont de circumstanţele cauzei şi de persoana 
celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este 
raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, 
ea poate dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând 
numaidecât în hotărâre motivele condamnării 
cu suspendare condiţionată a executării pedep-
sei şi termenul de probă. În acest caz, instanţa 
de judecată dispune neexecutarea pedepsei apli-
cate dacă, în termenul de probă pe care l-a fixat, 
condamnatul nu va săvârşi o nouă infracţiune şi, 
prin comportare exemplară şi muncă cinstită, va 
îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat.

În cazul condamnării pentru o infracţiune 
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measure of  educative nature. It is not necessary 
to wait for its official application, this way being 
obtained additional arguments in favour of  its 
liberation from criminal responsibility.

We consider that in these cases, from the prac-
tical point of  view, mediation is possible for all 
the offences where the possibility of  reconcilia-
tion doesn’t exist, i.e. for the offences provided 
for at the chapters following chapter VI of  the 
CC (starting with art. 201).

2. Liberation of  criminal responsibility, 
being applied administrative responsibility 

(art. 55 CC)
The person who has committed for the first 

time a minor or less serious offence can be liber-
ated from criminal responsibility and the court 
can apply administrative responsibility if  it was 
proved that he can be re-educated without being 
applied criminal responsibility. 

�. Liberation of  criminal responsibility  
in connection with active penitence  

(art. 57 CC)
The person who has committed for the 

first time a minor or less serious offence can 
be liberated of  criminal responsibility if  he/
she auto denounces, at own will, has actively 
contributed to the discovering of  the offences, 
has compensated the value of  the material 
damage or has repaired, in any other way, the 
prejudice caused by the offence.  

�. Liberation of  responsibility in relation to 
the change of  situation (art. 58 CC)

The person who has committed for the first 
time a minor or less serious offence can be 
liberated from criminal responsibility, if  at the 
date of  the trial, due to the change of  situation, it 
will be proved that the person or the committed 
fact is not a danger for the society anymore.   

5. Conditional liberation of  criminal  
responsibility (art. 59 CC, art. 510-512 CPC)

The criminal investigation of  a person accused 
for committing a minor or less serious offence, 

which admits the guilt and is not a danger for 
the society can be conditionally suspended, with 
subsequent liberation of  criminal responsibility, 
in case when this person can be re-educated 
without being applied criminal responsibility.   

6. Liberation of  responsibility in relation to 
the change of  situation (art. 94 CC)

The person who has committed a minor or 
less serious offence can be liberated from crimi-
nal responsibility if  it is proved that, at the date 
of  examining the case, due to the change of  situ-
ation, the committed act has lost its prejudicial 
nature and, due to the impeccable behaviour af-
ter committing the offence, the above mentioned 
person can be re-educated without enforcing the 
punishment.   

7. Liberation of  responsibility of  juveniles 
(art. 93 CP)

The juveniles convicted for committing a mi-
nor or less serious offence can be liberated of  
punishment by court if  it is proved that the pur-
poses of  the punishment can be reached through 
placing them in a special education and re-educa-
tion institution or in a curative and re-education 
one, as well as through applying other measures 
of  educative nature. 

8. Conviction with conditional suspension 
of  punishment’s enforcement (art.90 CC)

If, at setting the punishment with deprivation 
of  liberty for a term of  maximum 5 years for 
offences committed  on purpose and of  maxi-
mum 7 years for offences committed with mis-
feasance, or at setting the punishment of  placing 
the convicted in a military disciplinary unit, the 
court, taking into consideration the case’s cir-
cumstances and the guilt’s personality, reaches 
the conclusion that it is not rational that he/she 
enforces the punishment, it can order the condi-
tional suspension of  the punishment, indicating 
in the decision the reasons for conviction with 
conditional suspension of  the punishments en-
forcement and the trial term. In this case, the 
court orders the no enforcement of  the applied 
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prin care s-au cauzat daune, instanţa de judecată 
poate dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei cu condiţia că daunele au fost 
integral reparate până la pronunţarea hotărârii 
judecătoreşti. (Condiţia reparării integrale a 
daunei nu este obligatorie în cazul condamnării 
minorilor sau a femeilor care au copii în vârstă 
de până la 8 ani.)

Menţiunile despre aplicarea medierii la pct.1 sunt va-
labile şi pentru cazurile descrise la pct. 2-8.

9. Individualizarea pedepsei prin prisma 
circumstanţelor atenuante

Rezultatele medierii ar putea fi folosite de către 
judecători pentru individualizarea pedepsei. Ast-
fel, medierea poate „produce” fie circumstanţe pe 
care legea le recunoaşte expres drept circumstanţe 
atenuante (căinţa sinceră, repararea benevolă a 
pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate, 
contribuirea activă la descoperirea infracţiunii); 
fie alte împrejurări pe care judecătorul le-ar putea 
considera ca fiind atenuante.

 Dacă există circumstanţe atenuante 
excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată con-
form prevederilor art.79 CP „Aplicarea pedep-
sei mai blânde decât cea prevăzută de lege”. 
Conform legii instanţa de judecată ţinînd cont 
de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate 
de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului 
în săvîrşirea infracţiunii, de comportarea lui în 
timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte 
circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea 
faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contri-
buirea activă a participantului unei infracţiuni 
săvârşite în grup la descoperirea acesteia, poate 
aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută 
de legea penală pentru infracţiunea respectivă, 
sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate 
să nu aplice pedeapsa complementară obligato-
rie. Această prevedere nu se aplică persoanelor 
adulte în cazul infracţiunilor excepţional de grave 
sau în cazul recidivei de infracţiuni. În confor-
mitate cu legea poate fi considerată excepţională 
atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate 
de asemenea circumstanţe.

10. Liberarea condiţionată de pedeapsă 
înainte de termen (art. 91 CP)

 Persoanelor care execută pedeapsa cu în-
chisoare, cu trimitere într-o unitate militară 
disciplinară sau arest şi care au reparat integral 
daunele cauzate de infracţiunea pentru care 
sunt condamnate li se poate aplica liberarea 
condiţionată de pedeapsă înainte de termen 
dacă instanţa de judecată va considera posibilă 
corectarea condamnatului fără executarea 
deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi 
liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa 
complementară.

Aplicând liberarea condiţionată de pedeapsă 
înainte de termen, instanţa poate obliga condam-
natul să acorde o susţinere materială familiei vic-
timei şi să repare daunele cauzate în termenul 
stabilit de instanţă. Este evident că o asemenea 
obligaţie persoana condamnată poate să şi-o 
asume înainte de a se pronunţa instanţa, în urma 
unei sesiuni de mediere. Acordul de mediere la 
care se va ajunge poate servi ca un argument pen-
tru aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă 
înainte de termen.

11. Acţiunea civilă în cadrul procesului 
penal

Chestiunea privind pagubele ce au rezultat în 
urma săvârşirii infracţiunii poate fi soluţionată 
prin intermediul medierii în cazul în care părţile 
manifestă un asemenea interes.

 Din toate prevederile legale descrise mai sus, 
devine clar că medierea la momentul actual este, 
în principal, un instrument ce  poate fi (dar nu 
neapărat trebuie) folosit. Cu toate acestea, în ca-
zurile cu referire la minori, în virtutea Convenţiei 
privind drepturile copilului, considerăm că pro-
curorul sau, după caz, instanţa de judecată are 
obligaţia de a lua în considerare aplicarea me-
dierii în calitate de alternativă disponibilă pentru 
procedura obişnuită (art. 40 al Convenţiei). În 
aşa fel, dacă în cazurile adulţilor aplicarea me-
dierii este, în mare măsură, în funcţie de voinţa 
părţilor, în cazurile privind minorii organele de 
drept au obligaţia să recomande şi să încurajeze 
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punishment if  during the trial term that was set, 
the convicted  doesn’t commit a new offence 
and, having an ireprosable behaviour and honest 
work will justify the trust he was given.

In case of  a conviction for an offence that 
has caused damages, the court can order the 
conditional suspension of  the punishment’s en-
forcement, under the condition that the damages 
have been entirely redressed till the decision is 
pronounced. (The condition of  integral redress 
of  damages is not compulsory in case of  convic-
tion of  juveniles or mothers of  children up to 8 
years old.)  

The remarks regarding the application of  mediation 
at point 1 are also valid for the cases described at points 
2-8.

9. The individualization of  punishment 
through the prism of  attenuant  

circumstances 
The results of  mediation could be used by 

judges for the punishment’s individualization. 
Thus, mediation can “produce” either circum-
stances expressly provided by law as attenuant, 
(sincere regret, voluntarily redressing of  caused 
damages or removing the caused damage, active 
contribution to discovering the investigation); or 
other circumstances that the judge can consider 
attentuant.

If  there are exceptional attenuant circum-
stances, the punishment can be applied in ac-
cordance with the provisions of  art. 79 CC “the 
application of  a punishment milder than the 
one provided by law”. According to the law, the 
court, taking into account the exceptional cir-
cumstances of  the case, related to the purpose 
and reasons of  committing the illicit act, to the 
role of  the guilty in committing the offence, to 
his/her behaviour during and after committing 
the offence, to other circumstances that signifi-
cantly decrease the seriousness of  the act and of  
its consequences, as well as to the active contri-
bution of  one of  the participants at a group of-
fence in discovering the offence, can apply a pun-
ishment under the maximum limit provided by 

the criminal law for the offence, or a milder one, 
from another category, or might not apply the 
compulsory complementary punishment. This 
provision is not applied to adults in case of  ex-
tremely serious offences or in case of  recidivism. 
In conformity with the law, it can be considered 
exceptional both an attenuant circumstance and 
a totality of  such circumstances.

 10.  Conditional liberation of  punishment 
before term (art.91 CC)

The person who enforces the punishment 
with deprivation of  liberty, with placing in a 
military disciplinary unity or arrest and who has 
entirely redressed the damages caused by the of-
fence for which he/she is convicted, can be con-
ditionally liberated of  punishment before term 
if  the court considers that the convicted can be 
re-educated without the entire enforcement of  
the punishment. At the same time, the person 
can be totally or partially liberated of  the com-
plementary punishment.

Applying the conditional release before term, 
the court can oblige the convicted to provide 
material support to the victim’s family and to 
redress the caused damages in the term order 
by the court.  It is obvious that the convicted 
can take such obligation before the sentence is 
pronounced, following a mediation session. The 
concluded mediation agreement might be an ar-
gument for conditional release before term.

11. Civil law suit in the criminal procedure 
The issue concerning the damages resulted 

form the committing of  the offence can be 
solved through mediation in case that the parties 
show such an interest.

Of  all the legal provisions described above, it 
is clear that at the moment mediation is mainly 
a tool which can be used (but this is not a must). 
Nevertheless, in cases involving juveniles, in ac-
cordance with the Convention on the Rights of  
the Child, we consider that the prosecutor, or, 
the court, has the duty to consider mediation as 
an available alternative to the usual procedure 
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părţile să încerce medierea ca mijloc pentru a 
atinge scopurile legale descrise mai sus.

Este important de a menţiona că proiectul de 
Lege cu privire la medierea în cauzele penale a 
fost adoptat în prima lectură de către Parlamen-
tul Republicii Moldova, considerent din care este 
important să fie prezentate cititorului princi-
palele stipulări ale legii respective.

  Proiectul Legii cu privire la medierea în 
cauzele penale a dezvoltat prevederile Codului 
Penal şi Codului de Procedură Penală cu privire 
la instituţia medierii, reglementând toate mo-
mentele ce ţin de mediere ca o instituţie distinctă. 
Scopul Legii constă în determinarea principi-
ilor medierii în cauzele penale, între victima 
infracţiunii şi infractor (în continuare – părţi), 
cu ajutorul unei terţe persoane, specializate în 
calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţialitate, a procedurii de 
mediere, precum şi condiţiilor de dobândire a 
statutului de mediator.

Prin lege se reglementează principiile medierii: 
Procesul de mediere se desfăşoară în baza prin-
cipiilor accesului liber şi egal la mediere, liberului 
consimţământ, confidenţialităţii, admisibilităţii 
medierii şi independenţei mediatorului. 

Principiul accesului liber şi egal la procesul de me-
diere constă în recunoaşterea dreptului părţilor 
de a beneficia de procesul de mediere. Părţile la 
procesul de mediere trebuie să fie informate de 
mediator cu privire la drepturile lor, precum şi la 
efectele acesteia.

Principiul liberului consimţământ semnifică faptul 
că medierea are loc doar în cazul în care părţile 
consimt liber acest lucru. Părţile sunt libere de a 
se retrage în orice moment din procesul de me-
diere.

Principiul confidenţialităţii indică asupra faptu-
lui că informaţia obţinută în cadrul medierii este 
confidenţială şi nu poate fi folosită, fără acordul 
scris al părţilor.

Pentru nerespectarea confidenţialităţii infor-
maţiei mediatorul poartă răspundere în confor-
mitate cu legislaţia. 

Principiul admisibilităţii medierii prevede că me-
dierea este admisă din momentul pornirii urmării 
penale şi până la retragerea completului de 
judecată pentru deliberare.

Participanţii la procesul de mediere sunt 
părţile şi mediatorul.

Conform art. 10 al Legii, părţile au dreptul: 
a)  să accepte sau să refuze medierea;
b) să fie informate de către mediator cu privi-

re la procesul de mediere, efectele medierii, 
consecinţele semnării unui acord de împăcare 
şi ale nerespectării prevederilor acestuia, la 
alte împrejurări relevante pentru procesul de 
mediere;

c)  să se retragă în orice moment din procesul de 
mediere;

d)  să solicite un mediator;
e)  să renunţe la mediatorul desemnat;
f)  să beneficieze de asistenţa unui interpret/

traducător;
g) să beneficieze de alte drepturi stabilite de 

lege.
(2) În procesul de mediere, persoanele lipsite 

de capacitatea de exerciţiu sunt reprezentate de 
reprezentanţii lor legali. Persoanele cu capaci-
tatea de exerciţiu limitată participă la procesul de 
mediere cu acordul reprezentantului legal.

Statutul mediatorului: 
(1) Mediatorul este persoana imparţială, care 

are sarcina de a asista părţile în procesul de me-
diere în vederea soluţionării conflictului.

(2) Mediatorul trebuie să întrunească cumula-
tiv următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) este atestat de către Consiliul de mediere;
d) este apt din punct de vedere medical pentru 

exercitarea acestei activităţi;
e) nu are antecedente penale şi se bucură de o 

bună reputaţie;
f) posedă limba de stat;
g) a absolvit cursurile pentru pregătirea media-

torilor.
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(art.40 of  the Convention). Thus, if  in case of  
adults the application of  mediation depends 
mostly on the parties’ wish, in cases involving 
juveniles the legal bodies have the obligation to 
recommend and encourage the parties to try to 
use mediation in order to reach the above men-
tioned legal purposes.

It is important to mention that the draft Law 
on mediation in criminal cases was passed by the 
Parliament of  the Republic of  Moldova in the 
first hearing. Thus, we consider that it is impor-
tant to let the reader know the main stipulations 
of  the mentioned law.   

The draft law on mediation in criminal 
cases has developed the provisions of  the Crim-
inal Code and of  the Criminal Procedural Code 
regarding mediation, stipulating all the issues re-
lated to mediation as a separate institution. The 
law’s purpose consists in determining the princi-
ples of  mediation in criminal cases, between the 
victim of  the offence and the offender (further 
on – the parties), with the help of  a third party, 
specialized in mediation, in conditions of  neu-
trality, impartiality and confidentiality, of  the me-
diation procedure, as well as following the condi-
tions of  obtaining the status of  mediator. The 
principles of  mediation are stipulated by law: the 
mediation process takes place on the bases of  
free and equal access to mediation, free will, and 
confidentiality, admissibility of  mediation and 
independence of  mediator. 

The principle of  free and equal access to mediation 
consists in the parties’ rights to benefit from the 
mediation process. The parties at the mediation 
process should be informed by the mediator 
about their rights, as well as in what the effects 
of  mediation are concerned.

The principle of  free will signifies the fact that 
mediation takes place only in case that the par-
ties agree.  The parties are free to withdraw at 
any moment from the mediation process.  

The principle of  confidentiality means that the 
information obtained during mediation is con-
fidential and can’t be used, without the written 
approval of  the parties.  

For the violation of  the principle of  confi-
dentiality, the mediator bears responsibility in ac-
cordance to the legislation. 

The principle of  admissibility of  mediation pro-
vides that mediation is admitted from the begin-
ning of  criminal investigation and till the panel 
of  judges begins the deliberation. 

The participants at the mediation process are 
the parties and the mediator.

According to art.10 of  the Law, the parties have the 
following rights: 
a) To accept or to refuse mediation;
b) To be informed by the mediator about the 

mediation process, the effects of  mediation, 
the consequences of  signing a reconciliation 
agreement and of  violation of  its provisions, 
about other circumstance relevant for the me-
diation process;

d) To ask for a mediator;
e) To decline the appointed mediator;
f) To benefit from the assistance of  an inter-

preter / translator;
g) To benefit from other rights provided by law.

(2) In the mediation process, the persons 
without capacitatea de exerciţiu are represented 
in the criminal procedure by their legal represen-
tative. 

The mediator’s statute: 
(1) The mediator is the impartial person, who 

has the task to assist the parties in the mediation 
process in order for the conflict to be solved.

(2) The mediator must respect cumulatively 
the following conditions:
a) Higher education;
b) Is approved by the Mediation Council;
c) Is able from the medical point of  view to 

practice this activity;
d) Doesn’t have criminal record and has good 

reputation;
e) Speaks the state language;
f) Has graduated the mediation courses.



82

(3) Nu poate fi mediator ofiţerul de urmărire 
penală, procurorul, judecătorul, avocatul, pre-
cum şi persoana incompatibilă în baza unor legi 
speciale.

(4) În cazurile prevăzute de alineatul 2 al arti-
colului 33 din Codul de Procedură Penală al Re-
publicii Moldova, mediatorul trebuie să se abţină 
de la participarea în procesul de mediere.

(5) Atestatul pentru exercitarea profesiei de 
mediator este unicul act care confirmă statutul 
mediatorului. Atestatul-model este aprobat de 
Ministrul Justiţiei.

În procesul de mediere mediatorul este în drept:
a)  să ia cunoştinţă de informaţia privind fondul 

cauzei;
b)  să ia cunoştinţă de informaţiile privind părţile 

participante la mediere;
c)  să aibă întrevederi cu părţile, inclusiv partea 

privată de libertate, fără a i se limita numărul 
şi durata lor.

Solicitarea medierii:
(1) Procedura de mediere poate fi solicitată de 

către părţi.
(2) Solicitarea medierii poate avea loc şi la 

iniţiativa uneia dintre părţi, adresată nemijlocit 
organului de urmărire penală sau instanţei de 
judecată.

(3) În cazurile pasibile de aplicare a medie-
rii, organul de urmărire penală sau instanţa de 
judecată, cu acordul părţilor, sesizează media-
torul din oficiu printr-un demers.

(4) Părţilor li se aduce la cunoştinţă faptul 
sesizării mediatorului.

Organul de urmărire penală sau instanţa 
de judecată, în procedura cărora se află cauza 
penală, până la începerea procesului de mediere, 
cu acordul părţilor, pun la dispoziţia mediatorului 
toate materialele necesare, fără a prejudicia 
desfăşurarea urmăririi penale sau judecarea 
cauzei.

Mediatorul poartă răspundere în condiţiile le-
gii pentru divulgarea informaţiei pusă la dispoziţie 
la etapa urmăririi penale sau de judecare a cauzei 
în cadrul unui proces închis.

Mediatorul organizează întrevederi individuale 
cu părţile. În cadrul acestor întrevederi mediatorul 
explică părţilor esenţa şi posibilele efecte ale 
procesului de mediere.

Mediatorul organizează şedinţe de mediere 
cu părţile. În cadrul şedinţei nu se întocmeşte 
proces-verbal şi nu se înregistrează în alt mod 
conţinutul negocierilor şi nici comportamentul 
părţilor.

Procesul de mediere încetează în următoarele 
cazuri:
a) părţile sau una dintre părţi renunţă la me-

diere;
b) mediatorul constată că părţile nu pot ajunge 

la un acord;
c) părţile semnează un acord de împăcare.

Dacă, în urma procedurii de mediere, 
părţile acceptă reciproc condiţiile formulate, 
ele semnează acordul de împăcare. Mediatorul 
contrasemnează acordul de împăcare. Nesem-
narea unui acord de împăcare nu poate prejudicia 
situaţia părţilor.  

Acordul de împăcare trebuie să includă 
angajamentele asumate de părţi, modalităţile 
şi termenul de realizare a acestora. Acordul de 
împăcare nu poate să conţină angajamente ce 
contravin legislaţiei.

Mediatorul prezintă organului de urmărire 
penală sau instanţei de judecată, în procedura 
căreia se află cauza penală spre examinare, 
acordul de împăcare a părţilor, împreună cu 
un raport scris privind măsurile aplicate şi 
rezultatul medierii, fără a dezvălui însă conţinutul 
întrevederilor. Organul de urmărire penală sau 
instanţa de judecată verifică, în prezenţa părţilor, 
dacă acordul de împăcare a fost semnat conştient, 
benevol şi cu respectarea drepturilor acestora.

În vederea organizării şi coordonării activităţii 
mediatorilor, pe lângă Ministerul Justiţiei se va 
înfiinţa Consiliul de mediere. Regulamentul de 
funcţionare şi activitate al Consiliului de mediere 
se aprobă de către Ministrul Justiţiei. Consiliul de 
mediere este constituit din 9 persoane din cadrul 
angajaţilor ministerului, în virtutea obligaţiilor de 
serviciu, din cadrul corpului ştiinţifico-didactic şi 
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(3) The criminal investigation officer, the 
prosecutor, the judge, the lawyer, as well as other 
persons incompatible according to certain spe-
cial laws can not be mediators.

(4) In cases provided by para. 2 of  art. 33 
from the Criminal Procedural Code of  the Re-
public of  Moldova, the mediator must refrain 
from participating at the mediation process.

(5) The certificate for practicing mediation is 
the only act that confirms the status of  mediator. 
The model-certificate is approved by the Minis-
try of  Justice. 

The mediator has the following rights in the mediation 
process:
a) To get acknowledged with the information 

on the case;
b) To get acknowledged with the information 

concerning the participants at mediation;
c) To have meetings with the parties, including 

with the party deprived of  liberty, the meet-
ings should not be limited in number and 
time.

Request for mediation:
(1) The parties can request for the mediation 

procedure.
(2) The mediation can be asked for also at the 

initiative of  one party, the request is submitted 
directly to the criminal investigation body or to 
the court.

(3) In cases liable of  applying mediation, the 
criminal investigation body or the court, with the 
parties’ consent, asks for an official mediator, by 
submitting a request.

(4) The parties are informed that it was ap-
plied for a mediator.

The criminal investigation officer or the 
court, depending on the stage of  the case, before 
the mediation process begins, with the parties’ 
consent, give the mediator all necessary mate-
rials, without damaging the carrying out of  the 
criminal investigation or the case judging.    

The mediator is responsible, according to law, 
for the revealing of  the information received at 
the criminal investigation stage or during a closed 

criminal procedure.
The mediator organises individual meetings 

with the parties. During these meetings, the me-
diator explains to the parties the essence and 
possible effects of  the mediation process. 

The mediator organizes mediation sessions 
with the parties. The negotiations and the behav-
iour during the session is not registered in any 
way, neither the minutes are drafted.  

The mediation process stops in the following 
cases:
a) The party or one of  the parties gives up me-

diation;
b) The mediator understands that the parties 

can’t reach an agreement;
c) The parties sign a reconciliation agreement.

If, following the mediation process the parties 
accept mutually the formulated conditions, they 
sign the reconciliation agreement. The mediator 
countersigns the reconciliation agreement. If  a 
reconciliation agreement is not signed this fact 
can’t harm the parties’ situation.    

The reconciliation agreement must include 
the commitments taken by the parties, the mo-
dalities and the term for their enforcement. The 
reconciliation agreement can’t contain engage-
ments in contradiction with law.

The mediator gives the reconciliation agree-
ment of  the parties to the criminal investigation 
body or the court that examines the criminal case, 
as well as a written report regarding the applied 
measures and the results of  mediation, without 
revealing the content of  the meetings. The crim-
inal investigation body or the court verifies, in 
the parties’ presence, if  the agreement has been 
signed consciously, voluntarily and with the re-
spect of  their rights. For organizing and coordi-
nating the mediators’ activity a Council for me-
diation will be established near the Ministry of  
Justice. The Regulation regarding the functioning 
and activity of  the Council for mediation will be 
approved by the Ministry of  Justice. The Coun-
cil for Mediation consists of  � persons from the 
ministry, according to their job duties, from the 
scientific-didactic body and representatives from 
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reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. 
Membrii Consiliului sunt numiţi de Ministrul 
Justiţiei pe un termen de 4 ani cu posibilitatea 
prelungirii mandatului pentru un nou termen.
Consiliul de mediere are următoarele atribuţii 
principale:
a) efectuează atestarea şi eliberează atestatul de 

mediator în conformitate cu Regulamentul 
aprobat de Ministrul Justiţiei;

b) monitorizează şi coordonează activitatea me-
diatorilor şi organizaţiilor neguvernamentale 
care activează în domeniul medierii;

c) întocmeşte şi actualizează lista organizaţiilor 
care efectuează pregătirea şi perfecţionarea 
mediatorilor;

d) emite hotărârile cu privire la suspendarea 
exercitării funcţiei de mediator şi retragerea 
calităţii de mediator;

e) întocmeşte şi actualizează tabelul mediatorilor.
Pregătirea şi perfecţionarea mediatorilor se 

asigură prin organizarea cursurilor de speciali-
tate de către instituţiile, care au avizul Consiliului 
de mediere pentru desfăşurarea programelor de 
pregătire şi perfecţionare în domeniul medierii.
Mediatorii atestaţi sunt înscrişi în tabelul media-
torilor, întocmit de Consiliul de mediere. Tabe-
lul mediatorilor va cuprinde informaţia privind 
numele, prenumele mediatorului şi sediul pro-
fesional. Consiliul de mediere actualizează peri-
odic tabelul mediatorilor. Tabelul mediatorilor 
se aprobă de către Ministrul Justiţiei. Tabelul 
mediatorilor se pune la dispoziţia organelor de 
urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, se 
plasează pe pagina de Internet a Ministerului 
Justiţiei şi este publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.

 Exercitarea calităţii de mediator se suspendă:
a) la cererea mediatorului;
b) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de 

art. 11 alin. (2) al prezentei legi.
Calitatea de mediator încetează:

a) la cerere, prin renunţarea făcută în scris de 
către mediator;

b) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 11 alin. (3) al prezentei legi;

c) în cazul în care mediatorul nu a obţinut 
reatestarea;

d) în cazul încălcării sistematice de către mediator 
a Codului etic al mediatorului, aprobat de 
Ministrul Justiţiei.
Hotărârea privind suspendarea exercitării funcţiei 

de mediator şi încetarea calităţii de mediator se aprobă 
de către Ministrul Justiţiei.

În caz de încetare a calităţii de mediator, acestuia 
i se retrage atestatul şi se radiază din tabelul mediato-
rilor, cu publicarea informaţiei în Monitorul Oficial.

Mediatorul îşi desfăşoară activitatea în una 
din următoarele forme:
a) birou individual al mediatorului;
b) birou asociat de mediatori.

În biroul individual al mediatorului îşi exercită 
funcţia un singur mediator (fondatorul biroului). 
Biroul individual al mediatorului activează şi 
este prezentat în raporturile juridice ca persoană 
fizică.

Biroul asociat de mediatori este fondat de doi 
şi mai mulţi mediatori (fondatori ai biroului). Me-
diatorii îşi exercită funcţia de sine stătător. Biroul 
asociat de mediatori este persoană juridică.

Birourile individuale şi birourile asociate de 
mediatori se înregistrează la Ministerul Justiţiei, 
în conformitate cu Regulamentul aprobat de 
Ministrul Justiţiei.

În ce priveşte reglementarea instituţiei 
medierii în cauzele penale de către organismele 
regionale, cum ar fi Consiliul Europei, drept 
exemplu poate servi Recomandarea nr. R. 19 (99) a 
Comitetului de Miniştri către Statele membre cu privire 
la mediere în cazuri penale (Adoptată de Comitetul 
de Miniştri la 15 septembrie 1999 la cea de-a 
69-a întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor). 
Comitetul de Miniştri a recomandat Statelor 
membre ale Consiliului Europei să folosească 
medierea în cazurile penale ca pe o opţiune 
flexibilă, cuprinzătoare, utilă, complementară 
sau alternativă procedurilor penale tradiţionale, 
luându-se în considerare necesitatea de a 
promova participarea personală activă a victimei 
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nongovernmental organizations. The Council’s 
members are appointed by the Ministry of  Jus-
tice for a term of  4 years with the possibility for 
the mandate to be prolonged for a new term.    

The Council for Mediation has the following 
main attributions: 
a)  Tests the mediators and issues the certificate 

of  mediator according to the Regulation ap-
proved by the Ministry of  Justice;

b) Monitors and coordinates the mediators’ ac-
tivity and of  nongovernmental organizations 
activating in the field of  mediation;

c) Drafts and updates the list of  organisations 
that prepare and train mediators;

d) Issues decisions regarding the suspension of  
mediator activity and withdrawing of  media-
tor quality;

e) Drafts and updates the table of  mediators. 
The good preparing and training of  media-

tors process is assured by organising specialized 
courses by the institutions that, have the approv-
al of  the Council for Mediation for unfolding 
programs aimed at preparing and training in the 
field of  mediation.

The acreditated mediators are included in the 
table of  mediators, drafted by the Council for 
mediation. The table of  mediators will contain 
information regarding the mediator’s name, sur-
name and professional office. The Council for 
mediation periodically updates the table of  me-
diators. The table of  mediators is given to the 
criminal investigation bodies, is placed on the 
webpage of  the Ministry of  Justice and is pub-
lished in Monitorul Oficial of  the Republic of  
Moldova.  

The activity of  mediation is suspended:
a) At the mediator’s request;
b) In case of  an incompatibility provided by 

art.11, para. (2) of  this law.
The mediator’s activity stops:

a) At mediator’s written request;
b) In case he doesn’t fulfil anymore the condi-

tions provided for at art. 11, para (3) of  the 
present law;

c) In case the mediator hasn’t been reacreditated;

d) In case of  systematic violations of  the Ethical 
Code of  mediator, approved by the Minister 
of  Justice.
The decision regarding the suspension of  

mediation activity and of  quality of  mediator is 
approved by the Minister of  Justice.

In case the quality of  mediator stops, he it 
taken away the certificate and is excluded from 
the table of  mediators, the information being 
published in the Monitorul Oficial.

The mediator unfolds his activity in one of  
the following forms: 
a)  Individual mediator’s office;
b)  associated office of  mediators.

Within the individual mediator’s office activa-
tes a single mediator (the bureau’s founder). The 
individual bureau is a legal person.  

The associated bureau of  mediators is found-
ed by two or more mediators (founders of  the 
bureau). The mediators fulfil their activities on 
their own. The associated bureau of  mediators 
is a legal person. 

Both individual and associated bureaus of  
mediators are registered with the Ministry of  
Justice, according to the Regulation, approved 
by the Minister of  Justice.   

In what the regulation of  the mediation in 
criminal cases by regional bodies is concerned, 
such as the Council of  Europe, an example can 
be the Recommendation no. R. 19 (99) of  the Commit-
tee of  Ministers to member states regarding the media-
tion in criminal cases (Adopted by the Committee 
of  Ministers on September 15, 1999, at the 69th 
meeting of  the representatives of  the ministers). 
The Committee of  Ministers has recommended 
to the member states of  the Council of  Europe 
to use mediation in criminal cases as a flexible, 
utile, integral, complementary or alternative to 
traditional criminal procedures, being taken into 
consideration the necessity to promote the ac-
tive participation in solving criminal conflicts of  
the injured party and of  the offender, as well as 
of  other parties that can be affected. The com-
munity should also be involved in these criminal 
procedures.   
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şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi 
afectate ca părţi, în soluţionarea conflictelor 
penale, precum şi implicarea comunităţii în aceste 
proceduri penale. 

De asemenea, a fost recomandat de a fi recu-
noscut interesul legitim al victimelor de a-şi spune 
cuvântul în rezolvarea consecinţelor victimizării 
lor, de a putea să comunice cu infractorul şi de 
a obţine scuze şi compensaţii. De rând cu cele 
nominalizate, s-a mai statuat că medierea poate 
spori gradul de conştientizare a importanţei ro-
lului fiecărei persoane şi al comunităţii în preve-
nirea şi rezolvarea infracţiunilor şi a conflictelor 
asociate acestora, încurajând astfel efecte penale 
mai constructive şi mai puţin represive; că me-
dierea presupune abilităţi speciale şi necesită 
coduri de practică şi pregătire acreditată, luând 
în considerare contribuţia potenţial substanţială 
a organizaţiilor nonguvernamentale şi a 
comunităţilor locale în domeniul medierii în ca-
zuri penale şi necesitatea de a îmbina şi coordona 
eforturile iniţiativelor publice şi private.

 Prevederile sus-menţionate (cu privire la me-
diere) trebuie să fie posibile de aplicat în oricare 
proces prin care victimei şi infractorului li se dă 
posibilitatea, în cazul în care consimt liber, să 
participe activ la rezolvarea problemelor apărute 
în urma infracţiunii, cu ajutorul unei terţe părţi 
imparţiale (mediator). Medierea în cazuri penale 
trebuie folosită numai dacă părţile consimt liber. 
Părţile vor fi libere să-şi retragă consimţământul 
oricând pe parcursul medierii.

Comitetul de Miniştri a adoptat un şir de 
reguli generale cu privire la medierea în cau-
zele penale:
•	 Discuţiile din cadrul medierii sunt 

confidenţiale şi nu pot fi folosite ulterior, 
cu excepţia situaţiilor în carer există acordul 
părţilor.

•	 Medierea în cazurile penale trebuie să fie un 
serviciu general disponibil.

•	 Medierea în cazurile penale trebuie să fie 
disponibilă în toate etapele procesului justiţiei 
penale.

•	 Serviciilor de mediere trebuie să li se acorde 

suficientă autonomie în cadrul sistemului 
justiţiei penale.
Cu privire la bazele legale ale medierii s-

au adoptat următoarele reguli:
•	 Legislaţia trebuie să faciliteze medierea în ca-

zurile penale.
•	 Trebuie să existe directive care definesc fo-

losirea medierii în cazuri penale. Acestea tre-
buie să se adreseze în mod special condiţiilor 
pentru trimiterea cazurilor către serviciile de 
mediere şi rezolvarea cazurilor după mediere.

•	 În cazul medierii, trebuie aplicate garanţii pro-
cedurale fundamentale; în mod special, părţile 
trebuie să aibă dreptul la asistenţă juridică şi, 
atunci când este cazul, la traducere/interpre-
tare. În plus, minorii trebuie să aibă dreptul la 
asistenţă parentală.

Cu privire la funcţionarea justiţiei penale 
în relaţie cu medierea s-au făcut următoarele 
recomandări:
•	 Decizia de a deferi un caz penal medierii, ca 

şi evaluarea rezultatelor unei proceduri de 
mediere, trebuie luată de autorităţile justiţiei 
penale.

•	 Înainte de a aproba medierea, părţile trebuie 
să fie bine informate în legătură cu drepturile 
pe care le au, cu natura procesului de mediere 
şi cu posibilele consecinţe ale deciziei lor.

•	 Nici victima, nici infractorul nu trebuie con-
vinse prin mijloace incorecte să accepte me-
dierea.

•	 Reglementările speciale şi garanţiile legale 
care se aplică în cazul participării minorilor 
la proceduri legale se vor aplica şi în cazul 
participării acestora la medierea în cazuri pe-
nale. 

•	 Medierea nu va continua dacă oricare dintre 
părţile principale implicate nu este capabilă să 
înţeleagă semnificaţia procesului.

•	 În mod normal, elementele de bază ale cazului 
trebuie recunoscute de ambele părţi, ca punct 
de pornire al medierii. Participarea la mediere 
nu trebuie folosită ca dovadă a recunoaşterii 
vinovăţiei în procedurile penale ulterioare. 
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It was also recommended to be recognised the 
victim’s legitimate interest to say his/her opin-
ion in what the solving process of  their victim-
ization is concerned. They should be given the 
right to communicate with the offender, to get 
apologies and compensations. Besides the above 
mentioned it was also remarked that the media-
tion could increase the level of  acknowledgment 
of  each person’s role and of  the community in 
preventing and solving offences and conflicts re-
lated to them. This way, the more constructive 
and less repressive criminal effects could be en-
couraged. The community should also be aware 
of  the fact that mediation involves special abili-
ties and requires practice codes and acreditated 
training, taking into account the potentially sub-
stantial contribution of  nongovernmental orga-
nizations and of  local communities in the field 
of  mediation in criminal cases and the necessity 
to join and coordinate the efforts of  public and 
private initiatives.  

The above mentioned provisions (concerning me-
diation) should be applicable in any process through 
which the victim and the offender are given possibil-
ity, in case they freely consent, to actively participate 
at solving problems that appeared following the of-
fence, with the help of  a third impartial party (media-
tor). The mediation in criminal cases should be used 
only if  the parties freely consent. The parties will be 
free to withdraw their consent in any moment during 
the mediation process.

The Committee of  Ministers has adopted a 
number of  general rules concerning media-
tion in criminal cases:
•	 The discussions held during mediation are 

confidential and can’t be used afterwards, ex-
cept the situation when the parties agree.

•	 The mediation in criminal cases should be a 
generally available service.

•	 The mediation in criminal cases should be avail-
able at all stages of  the criminal justice process.  

•	 The mediation services should be offered 
enough autonomy within the criminal justice 
system.

The following rules concerning the legal 
framework of  mediation have been adopted: 
•	 The legislation should facilitate the mediation 

in criminal cases.
•	 Certain orders defining the use of  mediation 

in criminal cases should exist. These should 
approach especially the conditions for refer-
ring the cases to mediation services and solv-
ing the cases afterwards.  

•	 In case of  mediation, fundamental procedur-
al guarantees should be applied. The parties 
should have, first of  all the right to legal as-
sistance and, when necessary, to translation/
interpretation. Besides, the juveniles must be 
given the right to parental assistance.

The following recommendations regard-
ing the functioning of  juvenile justice in re-
lation to mediation were formulated:
•	 The decision to refer a criminal case to me-

diation, as well as the evaluation of  the me-
diation procedure’s results should be taken by 
authorities of  criminal justice.

•	 Before the mediation is approved, the parties 
should be well informed about their rights, 
about the process’s nature and possible con-
sequences of  their decision.

•	 Neither the victim, nor the offender should 
be convinced through incorrect means to ac-
cept mediation.

•	 The special regulation and legal guarantees 
applied in case of  juveniles’ participation at 
legal procedures will also be applied in case 
they participate in criminal cases. 

•	 The mediation shall not continue if  any of  
the main parties involved is not capable to 
understand the significance of  the process.

•	 Normally, the basic elements of  the case 
should be recognized by both parties, as a 
beginning of  mediation. The participation at 
mediation should not be used as a proof  of  
admitting guilt in subsequent criminal proce-
dures.  

•	 The obvious discorcondances regarding fac-
tors such as age, maturity or intellectual ca-
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•	 Neconcordanţele evidente cu referire la 
asemenea factori ca vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a părţilor trebuie luate 
în considerare înainte de a trimite cazul spre 
mediere.

•	 Hotărârea de a trimite un caz penal la mediere 
trebuie însoţită de o limită de timp rezonabilă 
în care autorităţile competente ale justiţiei pe-
nale urmează să fie informate în legătură cu 
specificul procedurii de mediere.

•	 Achitările bazate pe acorduri mediate tre-
buie să aibă acelaşi statut ca şi hotărârile sau 
sentinţele judecătoreşti şi trebuie să excludă 
urmărirea în justiţie pentru aceleaşi fapte (non 
bis in idem). 

•	 Când un caz este retrimis autorităţilor justiţiei 
penale fără încheierea unui acord între părţi 
sau după ce punerea în aplicare a unui astfel 
de acord a eşuat, trebuie luată fără întârziere o 
hotărâre privind continuarea acţiunii. 
De asemenea au fost elaborate şi adoptate 

reguli şi standarde cu privire la funcţionarea 
serviciilor de mediere:
•	 Serviciile de mediere trebuie reglementate 

prin standarde recunoscute.
•	 Serviciile de mediere trebuie să aibă suficientă 

autonomie în îndeplinirea îndatoririlor pe care 
le au. 

•	 Trebuie stabilite standarde privind competenţa 
şi normele etice, ca şi proceduri de selectare, 
pregătire şi evaluare a mediatorilor.

•	 Serviciile de mediere trebuie monitorizate de 
un organism competent. 

•	 Calificarea şi pregătirea mediatorilor trebuie 
să fie efectuate la un nivel înalt.

•	 Mediatorii trebuie recrutaţi din toate sectoa-
rele sociale şi, fiind necesar ca aceştia să cu-
noască bine comunităţile locale şi cultura lor. 

•	 Mediatorii trebuie să dea dovadă de o judecată 
temeinică şi abilităţile necesare medierii.

•	 Înainte de a prelua activităţile de mediere, me-
diatorii trebuie să urmeze o pregătire iniţială 
şi una multidisciplinară. Pregătirea lor va viza 
obţinerea unei înalte competenţe, ţinând cont 
de abilităţile de a rezolva conflicte, de condiţiile 

speciale ale muncii cu victimele şi infractorii şi 
de cunoaşterea sistemului justiţiei penale.

Cu privire la rezolvarea cazurilor 
individuale, au fost elaborate şi adoptate 
următoarele reguli:

Înainte de începerea procesului de me-
diere, mediatorul trebuie să fie informat despre 
toate elementele semnificative ale cazului şi să 
i se înmâneze documentele necesare de către 
autorităţile competente ale justiţiei penale.

Procesul de mediere trebuie să se desfăşoare 
într-o manieră imparţială, pe baza elementelor 
cazului şi a nevoilor şi dorinţelor părţilor. 

Mediatorul trebuie să respecte întotdeauna 
demnitatea părţilor şi să asigure ca părţile să se 
comporte respectuos una cu alta.

Mediatorul este responsabil de asigurarea 
unui mediu stabil şi confortabil pentru mediere. 
Mediatorul trebuie să fie sensibil la vulnerabili-
tatea părţilor.

Medierea trebuie să se desfăşoare eficient, dar 
într-un ritm accesibil părţilor.

Cu privire la rezultatul medierii s-a statuat că 
acordurile de mediere trebuie încheiate în mod 
voluntar de către părţi. Ele trebuie să conţină 
numai obligaţii rezonabile şi proporţionale. Me-
diatorul trebuie să raporteze autorităţilor justiţiei 
penale măsurile luate şi rezultatul medierii. Ra-
portul mediatorului nu va dezvălui conţinutul 
sesiunilor de mediere, nici nu va exprima vreo 
judecată privind comportamentul părţilor pe 
parcursul medierii.

Totuşi, ca excepţie a principiului confidenţialităţii, 
mediatorul trebuie să încredinţeze autorităţilor compe-
tente sau persoanelor implicate orice informaţie privind 
eventualele infracţiuni grave, care pot apărea pe parcursul 
procesului de mediere. 

3. Activităţi realizate 

În cadrul Centrului de Mediere, în perioa-
da implementării medierii în cauzele penale au 
fost desfăşurate atât activităţi curente, cum ar fi 
şedinţele de mediere şi întrunirile comitetului de 
coordonare, cât şi activităţi intermitente, cum ar 
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pacity of  parties should be taken into account 
before the case is sent to mediation. 

•	 The decision to send a criminal case to media-
tion must be taken within a reasonable period 
of  time, so that the competent authorities of  
the juvenile justice could be informed regard-
ing the specifics of  mediation procedure.

•	 the Achitările based on agreements reached 
through mediation should have the same sta-
tus as the judiciary decisions or sentences and 
must exclude the investigation for the same 
acts (ne bis in idem). 

•	 when a case is resend to criminal justice au-
thorities without being concluded a reconcili-
ation agreement between the parties or if  the 
application of  such an agreement has failed, 
a decision on continuing the action should 
taken without delay. 

Rules and standards regarding the func-
tioning of  mediation services have also been 
drafted and adopted:
•	 The mediation services are regulated by rec-

ognized standards.
•	 The mediation services must have enough au-

tonomy in fulfilling their duties. 
•	 Standards regarding the competence and eth-

ical norms should be drafted, as well as pro-
cedures for selecting, training and evaluation 
of  mediators.

•	 The mediation services should be monitored 
by a competent body. 

•	 The qualification and training of  mediators 
should be done at high level.

•	 The mediators must be recruited from all the 
social sectors and it is necessary for them to 
know well the local communities and their 
culture.  

•	 The mediators must prove strong judgement 
and the abilities necessary for mediation.

•	 Before taking over the mediation activities, the 
mediators must follow an initial and a multidisci-
plinary training. Their training will aim to obtain-
ing high competences, being taking into account 
the abilities to solve conflicts, the special condi-

tions of  working with victims and offenders and 
the good knowledge of  the criminal justice sys-
tem.

The following rules have been drafted 
and adopted regarding the solving process 
of  individual cases: 

Before the mediation process begins, the me-
diator should be informed about all the signifi-
cant elements of  the case and must be given all 
necessary documents from the competent au-
thorities of  criminal justice. 

The mediation process must be carried out in 
an impartial way; it must be based on the case’s 
elements, the parties’ needs and desires. 

The mediator must always respect the parties’ 
dignity and should assure the respectful behaviour 
of  the parties.

The mediator is responsible for assuring a sta-
ble and comfortable environment for mediation. 
The mediator should be sensitive to the parties’ 
vulnerability.  

The mediation should be carried out efficient-
ly, but in a rhythm accessible for the parties. 

Regarding the mediation’s result was re-
marked that the mediation agreements should 
be concluded voluntarily by the parties. They 
must contain only reasonable and proportional 
obligations. The mediator should report to the 
criminal justice authorities the criminal measures 
that have been taken and the result of  mediation. 
The mediator’s report will not reveal the content 
of  mediation sessions; neither will he make any 
judgement regarding the parties’ behaviour dur-
ing mediation.

Nevertheless, as an exception to the principle of  
confidentiality, the mediator must give to the competent 
authorities or persons involved any information regard-
ing serious offences, that might be found out during the 
mediation procedure.   

3. Carried out activities 

During the period of  implementing media-
tion, current activities, such as mediation ses-
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fi, de exemplu, seminare de instruire şi vizite de 
studiu.

În prima etapă de implementare a medierii 
în cazurile cu minorii au persistat următoarele 
impedimente: specificul infracţiunilor comise 
de minori, pasivitatea din partea angajaţilor 
organelor de drept şi cunoaşterea inadecvată în 
societate a instituţiei medierii. În pofida acestora, 
prin desfăşurarea activităţilor de informare şi 
stabilirea unor relaţii profesionale interpersonale, 
s-a obţinut realizarea obiectivelor stabilite în 
proiectul de implementare a medierii. 

Activitatea Comitetului de coordonare s-a 
axat pe direţionarea cazurilor spre mediere şi 
organizarea unor acţiuni de informare în rândul 
colegilor privind serviciul de mediere. 

Susţinerea programelor de instruire 
Pentru implementarea eficientă a medierii în 

cauzele penale este necesar şi un personal cali-
ficat – mediatorii. În perioada iunie – octomb-
rie 2004, Institutul de Reforme Penale a orga-
nizat un program de instruire pentru mediatori. 
De acest program au beneficiat 24 de persoane. 
Participanţilor la seminare le-a fost oferită 
informaţie privind etapele, metodele şi tehnicile 
aplicate în procesul de mediere, deontologia me-
diatorului, abilităţile de comunicare. Un accent 
deosebit s-a pus pe teoriile privind conflictul şi 
modalităţile de soluţionare a acestuia. 

Aplicarea cunoştinţelor acumulate în timpul 
şedinţelor de instruire a fost realizată prin prac-
ticarea jocului de rol şi aplicarea studiilor de caz. 
Capacităţile viitorilor mediatori au fost apreciate 
de către experţii internaţionali– Roman Koval, 
Directorul Centrului de mediere din Ucraina şi 
Krzysztof  Pawlowski, mediator, coordonator la 
Asociaţia Poloneză pentru Educaţie Juridică.

Cultivarea abilităţilor de lucru şi comunicare 
ale mediatorilor, iar ulterior şi capacitatea de 
a-i instrui pe alţii au constituit subiectele prin-
cipale ale seminarului de instruire organizat de 
Institutul de Reforme Penale (IRP). Evenimen-
tul a intrunit peste 20 de participanţi (mediatori 
şi voluntari) care sunt instruiţi privind cele mai 

importante abilităţi şi tehnici de lucru necesare 
unei persoane ce conciliază un conflict (abilităţi 
de comunicare, tehnici de lucru în aplanarea 
conflictelor, controlul sentimentelor şi ajutarea 
părţilor în găsirea unor soluţii avantajoase pentru 
rezolvarea conflictului sau ajungerea la acordul 
de împăcare ş.a.).

În calitate de experţi ai training-ului au fost 
selectaţi doi specialişti în domeniu din Ucraina, 
Roman Koval şi Aliona Gorovaya, mediatori 
din cadrul Centrului de Conciliere de la Kiev. 
Experţii prezintă experienţă internaţională din 
domeniu, inclusiv ucraineană, Ucraina având o 
experienţă de peste 5 ani în materie de mediere 
şi conciliere.

Seminarul nu a avut doar un caracter de in-
struire, ci şi-a propus să cultive şi aptitudini prac-
tice.

Promovarea instituţiei medierii în rândul 
colaboratorilor organelor de ocrotire a 

normelor de drept
O dată cu includerea în legislaţia naţională a 

instituţiei medierii, au fost desfăşurate activităţi 
de instruire pentru colaboratorii organelor 
de ocrotire a normelor de drept. Astfel, de 
seminarele organizate de Institutul de Reforme 
Penale au beneficiat mai mult de 100 de 
specialişti din instanţele de judecată de nivele 
diferite, procuratură şi angajaţi ai Ministerului 
Afacerilor Interne. În cadrul seminarelor de 
instruire, participanţii au fost familiarizaţi cu 
conceptul justiţiei restaurative şi medierii între 
victimă şi infractor, medierea în procesul penal, 
mecanismul de solicitare a medierii, conţinutul şi 
importanţa acordului de împăcare etc. 

Activitatea Centrului de mediere
În februarie 2005, la Chişinau a fost deschis 

un Centru de Mediere, specializat în oferirea ser-
viciilor de mediere în cauzele penale cu partici-
parea minorilor, victime sau infractori. În cadrul 
Centrului activează 5 mediatori, care au urmat 
programul de instruire în domeniul justiţiei res-
taurative.
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sions and meetings of  the coordination commit-
tee have been carried out within the Mediation 
Centre. Besides, intermittent activities have been 
unfolded, such as, training seminars and study 
visits.    

In the first stage of  implementing mediation 
in criminal cases with juveniles, the following 
impediments have persisted: the specifics of  of-
fences committed by juveniles, the passivity of  
the employees of  legal bodies and inadequate ac-
knowledgment by the society regarding the me-
diation institution. Nevertheless the objectives 
established for the implementation period were 
achieved, by organising awareness rising activi-
ties and through strengthening certain interper-
sonal professional relationships.    

The activity of  the coordination Commit-
tee focused on referring cases to mediation and 
organising awareness rising activities among the 
colleagues in what the mediation service is con-
cerned. 

Supporting the training programs  
For an efficient implementation of  mediation 

in criminal cases qualified staff  is also necessary 
- mediators. In June – October 2004, the Insti-
tute for Penal Reform has organised a training 
program for mediators. 24 persons have bene-
fited from this program. The participants at the 
seminar were offered information regarding the 
stages, methods and techniques applied in the 
mediation process, the mediator’s ethics, and 
communication abilities. A special attention was 
paid to the theories regarding the conflict and 
the modalities of  solving it. 

The application of  knowledge gathered dur-
ing the training sessions was done by practicing 
the role play and applying case studies. The ca-
pacities of  future mediators have been appreciat-
ed by the international experts – Roman Koval, 
director of  the Mediation Centre from Ukraine 
and Krzysztof  Pawlowski, mediator, coordinator 
at the Polish Association for Legal Education.  

The improvement of  working and commu-
nication abilities of  mediators, and subsequently 

the capacity to train others have been the main 
topics of  the training seminar organised by the 
Institute for Penal Reform (IRP). The event has 
gathered over 20 participants (mediators and 
volunteers) who were trained on the most im-
portant abilities and work techniques necessary 
to a person who mediates a conflict (communi-
cation abilities, work techniques in applanating 
conflicts, the control of  feelings and helping the 
parties to find favourable solutions for solving 
conflicts or reaching reconciliation agreements 
etc.).

The experts at the training were two special-
ists in the field from the Ukraine, Roman Koval 
and Aliona Gorovaya, mediators within the 
Conciliation Centre from Kiev. The experts have 
presented international experience in the field, 
including the Ukrainian one, having an experi-
ence of  over 5 years in the field of  mediation 
and conciliation.  

The seminar didn’t have only a training na-
ture, but wished for learning practical abilities.

Promoting the mediation institution among 
collaborators of  legal bodies 

Once the institution of  mediation was includ-
ed in the national legislation, training activities 
for the employees of  legal bodies were carried 
out. Thus, more than 100 specialists from courts 
of  different levels, prosecutions and the Ministry 
of  Interior have benefited from the seminars or-
ganised by the Institute for Penal Reform. Dur-
ing the training seminars, the participants have 
got acknowledged with the concept of  restor-
ative justice and mediation between the victim 
and the offender, mediation in criminal proce-
dure, the mechanism of  requesting mediation, 
the content and importance of  the reconciliation 
agreement etc.   

The activity of  the mediation centre 
In February 2005, a Mediation Centre was 

created in Chisinau, specialized in providing ser-
vices of  mediation in criminal cases with juve-
niles, victims or offenders. There are five media-
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Centrul de Mediere funcţionează în colaborare 
cu instanţele de judecată din raza mun.Chişinău, 
Procuratura Generală, Biroul de Avocaţi al IRP, 
Baroul Avocaţilor Republicii Moldova, Direcţia 
Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copi-
lului, Izolatorul de Anchetă nr. 3 din Chişinău, 
Comisariatele de Poliţie ale mun. Chişinău, pre-
cum şi cu un şir de ONG-uri specializate în 
problemele minorilor.

Majoritatea cazurilor înregistrate au constituit 
infracţiuni vizate de art.186 al.1 şi 2, dar este 
important de menţionat că a fost şi un caz de 
omor în care s-a solicitat împăcarea între infractor 
şi rudele victimei. Intervenţia mediatorilor în cazul 
infracţiunilor grave şi deosebit de grave a fost 
evitată din considerentul că experienţa insuficientă 
în acest domeniu nu a permis, la momentul 
respectiv, o implicare profesională în soluţionarea 
conflictelor în caz de omor şi de viol.

Seminarele de informare/instruire la care au 
participat ofiţeri de urmărire penală, procurori 
şi judecători au avut un impact pozitiv, deoarece 
au pus bazele stabilirii unei relaţii de colaborare 
între lucrătorii Centrului de mediere şi organele 
respective. În cadrul şedinţelor cu mediatorii 
s-a convenit că persoanele de contact din 
comisariate, procuraturi, judecătorii vor fi acelea 
care au participat la seminare, ca fiind deja iniţiaţi 
în tematica medierii. Aceştia, la rândul lor, au 
fost rugaţi să le prezinte informaţii şi colegilor 
lor. Activismul şi spiritul de iniţiativă manifestat 
la seminare au fost confirmate şi prin numărul 
de solicitări. Singura problemă care a apărut, în 
acest aspect, este că la seminare au fost implicate 
persoane cu experienţă, promovate ulterior în 
funcţie, iar cazurile pe care le preiau constituie 
infracţiuni grave şi deosebit de grave. 

La o analiză a infracţiunilor comise de către 
minori se poate constata că acestea sunt de 
natură economică de cele mai multe ori fiind 
comise în grup. Infracţiunile comise în grup au-
tomat sunt clasificate drept grave, şi nu cad sub 
incidenţa articolului 109 al Codului Penal. În 
procesul de organizare şi dezvoltare a medierii 
s-a ajuns la unele concluzii care vizau filosofia 
justiţiei restaurative şi, în primul rând, poziţia vic-
timei în procesul penal. Dacă iniţial medierea era 
concepută ca o posibilitate de încetare a urmării 

Sesizarea mediatorilor la etapa de urmărire 
penală este reuşită datorită faptului că instituţia 
medierii constituie în esenţa sa o alternativă la 
procesul clasic penal. Problemele ce apar la 
iniţierea medierii constau în insuficienţa timpu-
lui acordat pentru desfăşurarea activităţilor de 
mediere. Este adevărat că, procedura de mediere 
poate să continue şi în faza de judecată, totuşi 
mediatorii se străduiesc să-şi îndeplenească misi-
unea până la această etapa, ca să nu să se piardă 
credibilitatea ofiţerilor de urmărire penală în pro-
cesul de mediere.

Judecătorii nu au înaintat nici un caz, cu toate 
că aceştia au participat la un şir de seminare 
informative la care s-au prezentat date cu privire 

Cazurile ]n privin\a c=rora a fost aplicat= 
medierea

Art. 195 al. (1)
7%

Art. 277 al. (1)
7%

Art. 192 al. (1)
7%

Art. 153 al. (1)
7%

Art. 186 al (2)
21%

Art.186 al (1)
51%

la medierea în cauzele penale. O explicaţie a 
fenomenului respectiv ar putea fi şi faptul că 
activităţile de informare în principal au fost axate 
pe implicarea angajaţilor organelor de urmărire 
penală (procuraturi şi comisariate de poliţie).
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tors within the Centre; all of  them have followed 
the training program on restorative justice.  

The Centre of  Mediation carries out its ac-
tivity in collaboration with the courts from Chi-
sinau municipality, General Prosecutor’s Office, 
The Lawyers Bureau of  the Institute for Penal 
Reform, the Lawyers Bar of  the Republic of  
Moldova, the Municipal Department for the 
Protection of  the Rights of  Children, police de-
tention unit no. 3 from Chisinau, the Police Sta-
tions from Chisinau municipality as well as with 
a number of  NGOs specialized in working with 
juveniles.

The majority of  cases registered at the Centre 
of  Mediation are offences provided for in art. 
186 para.1 and 2, but it is important to mention 
that there has been a case of  manslaughter, the 
reconciliation between the offender and victim’s 
relatives being requested. The mediators’ inter-
vention in case of  serious and extremely serious 
offences has been avoided because the insuf-
ficient experience in the field wasn’t allowing, 
at that moment, a professional involvement in 
solving conflicts in case of  homicide and rape.  

court phase, nevertheless the mediators try to 
fulfil their mission till this stage, in order not to 
be lost the credibility of  criminal investigation 
officers in the mediation process.

The judges haven’t submitted any case, al-
though they have participated at a number of  in-
formative seminars were information on criminal 
cases was offered. An explanation of  this phe-
nomenon could be the fact that the information 
activities were mainly focused on the involve-
ment of  criminal investigation bodies (prosecu-
tions and police stations).

The involvement of  mediation at the criminal 
investigation stage is successful, due to the fact 
that the institution of  mediation is, in its essence, 
an alternative to the classical criminal procedure.   
The problems that appear at the initiation of  
mediation are the insufficiency of  time for car-
rying out the mediation activities. It is true, that 
the mediation procedure may continue in the 

The informative/training seminars with the 
participation of  criminal investigation officers, 
prosecutors and judges, have had a positive im-
pact, because they have set the bases of  a col-
laboration relationship between the employees 
of  the Centre of  Mediation and the above men-
tioned bodies. During the meetings with media-
tors it was set that the contact persons from po-
lice stations, prosecutions, courts will be those 
who have taken part at the seminars, because 
they were already acknowledged with mediation. 
At their turn, they have been requested to present 
the information to their colleagues as well. The 
active behaviour and the spirit of  initiative mani-
fested during the seminars were also confirmed 
by the number of  requests. The only problem 
that appeared, in this aspect, is that persons with 
experience have been involved at the seminar, 
which were subsequently given a promotion, and 
the cases taken by them are on serious and ex-
tremely serious offences.  

Cases for which mediation has been
applied

Art. 195 para (1)
7%

Art. 277 para (1)
7%

Art. 192 para (1)
7%

Art. 153 para (1)
7%

Art. 186 para (2)
21%

Art.186 para (1)
51%
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penale faţă de infractor, în urma experienţei şi 
a analizei situaţiei victimei s-a ajuns la ideea că, 
totuşi, obiectivul justiţiei restaurative este de a 
restabili situaţia anterioară conflictului, prin res-
tituirea pagubei materiale a victimei şi restabilirea 
relaţiilor sociale dintre părţi. 

Comitetul de Coordonare
În scopul facilitării procedurii de implemen-

tare a instituţiei medierii, este creat un Comitet 
de Coordonare.

Membrii Comitetului de Coordonare sunt:

Nr. Numele şi 
prenumele Funcţia

1 Lilia Temciuc Procuror, Procuratura Centru

2 Galina Balan Procuror, Procuratura 
Botanica

3 Xenofon 
Ulianovschi

Doctor în drept, Judecător, 
Judecătoria Militară

4 Petru Malai Comisariatul de poliţie 
Centru

Sarcinile Comitetului de Coordonare:
•	 Coordonarea activităţilor de identificare a ca-

zurilor pentru mediere, atât cu referire la mi-
norii urmăriţi penal în stare de libertate, dar şi 
în detenţie, cât şi la persoanele concrete care 
ar putea iniţia procesul de mediere; 

•	 Facilitarea procesului de informare a comu-
nităţii juridice privind medierea în cauzele pe-
nale;

•	 Depistarea lacunelor în legislaţie în ce priveşte 
medierea;

•	 Evaluarea rezultatelor proceselor de mediere; 
formularea recomandărilor pentru optimiza-
rea procesului de mediere. 
Activitatea Comitetului de Coordonare a con-

stat în organizarea întâlnirilor cu membrii comi-
tetului la care se analiza situaţia privind imple-
mentarea proiectului cu componenta de aplicare 
a medierii. În cadrul întâlnirilor au fost puse în 
discuţie problemele cu care se confruntă me-
diatorii în procesul de realizare a medierii, lipsa 

receptivităţii din partea colaboratorilor organelor 
de drept. 

Un accent deosebit s-a pus pe găsirea solu-
ţiilor adecvate pentru a sensibiliza comunitatea 
juridică în vederea implementării cu succes a 
instituţiei medierii. În urma discuţiilor purtate, 
s-a constatat drept oportună participarea la 
şedinţele mediatorilor a angajaţilor Comisari-
atelor de Poliţie şi ai Procuraturii. Este necesară 
informarea judecătorilor. Dacă la început se vor-
bea despre importanţa aplicării medierii la etapa 
iniţială a procesului penal, atunci s-a observat că 
sunt cazuri în care medierea ar avea un impact 
deosebit şi la etapa de judecată.

De asemenea unii membri ai comitetelor de 
coordonare, atât privind medierea, cât şi munca 
în beneficiul comunităţii au participat la vizita de 
studiu în Polonia, unde au făcut cunoştinţă cu 
experienţa poloneză de aplicare a alternativelor 
şi, în mod special, a instituţiei de mediere din 
această ţară.

Activităţi de informare
În perioada pilotării, în toate sectoarele 

mun. Chişinău a fost desfăşurată o campanie de 
informare în domeniul medierii.

Principala formă de informare a fost 
repartizarea cardurilor informative despre medie-
re în comisariatele de poliţie, procuraturile 
şi judecătoriile din mun. Chişinău. Această 
procedură a fost însoţită de prezentarea activităţii 
Centrului de mediere şi a rezultatelor obţinute. 

După scrisoarea de informare despre 
deschiderea Centrului de mediere adresată 
comisariatelor de poliţie, la 13 iulie, au urmate 
două şedinţe ale colaboratorilor Comisariatului de 
Poliţie Râşcani la care au participat şi mediatorii 
din Centrul de Mediere.

Problema de bază cu care se confruntă 
mediatorii în procesul de promovare a instituţiei 
medierii este scepticismul colaboratorilor 
organelor de drept şi al personalului privind 
indicii descoperirii infracţiunilor.
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An analysis of  offences committed by juve-
niles being done, it can be seen that they bear an 
economic nature, most of  them being commit-
ted in group. The offences committed in group 
are automatically classified as being serious and 
are not under the incidence of  art. 109 of  the 
Criminal Code. In the process of  organization 
and development of  mediation, certain conclu-
sions were reached in what the philosophy of  
restorative justice is concerned, and especially 
the victim’s position in the criminal procedure. 
If, initially, the mediation was being looked at as 
a possibility to stop the criminal investigation 
of  the offender, following a thorough analysis 
of  the victim’s situation, the conclusion was 
reached that the objective of  restorative justice 
is to reset the situation previous to the conflict, 
by redressing the victim’s material damages and 
re-establishing the social relationships between 
the parties.   

Coordination Committee
With the purpose to facilitate the procedure 

of  implementing mediation, a Coordination 
Committee is created.  

The members of  the coordination 
committee are:

Nr. Last name 
and name Position

1 Lilia Temciuc Prosecutor, Prosecution of  
Centru sector

2 Galina Balan Prosecutor, Prosecution of  
Botanica sector

3 Xenofon 
Ulianovschi

Doctor in law, Judge,  
Military Court

4 Petru Malai Centru police station

The tasks of  the Coordination Committee:
•	 To coordinate the activities for identifying 

cases for mediation, concerning both the ju-
veniles under criminal investigation at free-
dom, and those in detention. They also iden-
tify persons who could initiate the mediation 
process; 

•	 To facilitate the process for the acknowledge-
ment of  the legal community regarding me-
diation in criminal cases;  

•	 To identify the lacuna in legislation concern-
ing mediation;

•	 To assess the results of  mediation process; to 
formulate recommendation for maximising 
the efficiency of  mediation process. 
The activity of  the Coordination Commit-

tee consisted in organizing meetings with the 
committee’s members, at which the situation 
concerning the project’s implementation with 
the component of  applying mediation was dis-
cussed. Within the meetings the problems met 
by mediators in the process of  carrying out me-
diation are put into discussion, as well as the lack 
of  receptivity from legal bodies.  

A special stress was put on finding adequate 
solutions for sensitizing the legal community 
with the purpose to successfully implement me-
diation. Following the discussions, it was decided 
that it is opportune to invite at the mediators’ 
meetings employees from Police Stations and 
Prosecution. It is necessary to inform judges. 
At the beginning it was being spoken about the 
importance of  applying mediation at the initial 
stage of  the criminal procedure, subsequently 
the conclusion was made that there are cases 
where mediation could have a significant impact 
also at the trial phase.

Certain members of  the coordination com-
mittees regarding both mediation and commu-
nity service have participated at the study visit in 
Poland, where they have got acknowledged with 
the Polish experience of  applying alternatives 
and, especially, the institution of  mediation.  

Awareness rising activities 
During the piloting period, in all the sectors 

from Chisinau municipality a awareness raising 
campaign on mediation was unfolded.

The main form of  awareness rising was the 
distribution of  informative cards on mediation 
within police stations, prosecutions and courts 
from Chisinau municipality. This procedure was 
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Activităţi de promovare  
a instituţiei medierii 

Pentru a face cunoscute publicului larg esenţa 
conceptului de mediere, consecinţele acesteia 
pentru victimă, infractor, comunitate, a facilita 
procesul de instruire în domeniul medierii, 
Institutul de Reforme Penale a publicat: broşura 
informativă „Medierea în cauzele penale”, Codul 
deontologic al mediatorului, Curriculum-ul 
cursului „Mediere”, Manualul de Mediere. 

Broşura informativă „Medierea în cauzele penale” 
face parte din seria „Alternative la detenţie”, ce 
însumează lucrări elaborate de către membrii 
Grupului de lucru în domeniul Alternativelor. 

Ea este adresată reprezentanţilor comunităţii 
juridice (judecători, procurori, avocaţi, execu-
tori judiciari), funcţionarilor publici şi conţine 
informaţii generale despre noţiunea, beneficiile 
şi particularităţile de aplicare a măsurii alterna-
tive respective, date despre constituirea acestei 
instituţii juridice, precum şi unele referinţe la 
justiţia restaurativă.

Codul Deontologic constituie un instrument de 
asistenţă informaţională a mediatorilor şi conţine 
principiile şi valorile fundamentale, obligatorii 
în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor media-
torului. Conţinutul Codului Deontologic vizează 
abordarea procesului medierii din punctul de ve-
dere al mediatorului, referindu-se la comporta-
mentul, acţiunile mediatorului pe tot parcursul 
procesului de mediere.

A fost elaborat Curriculum-ul pentru instruirea 
mediatorilor de către un grup de lucru format 
din experţi naţionali şi internaţionali din a cărui 
componenţă au făcut parte: 
1. Marcela Dilion – doctor în sociologie, lector 

universitar, Universitatea de Stat din Moldo-
va;

2. Vasile Rotaru – doctor în drept, lector univer-
sitar, Universitatea de Stat din Moldova;

3. Svetlana Rîjicova – doctor în psihologie, 
conferenţiar, Universitatea Pedagogică „Al. 
Russo” din or. Bălţi;

4. Xenofon Ulianovschi – doctor în drept, 
judecător la Judecătoria Militară;

5. Krzysztof  Pawlowski - Coordonator de pro-
gram, Asociaţa Poloneză pentru Educaţie 
Juridică; membru al Asociaţiei Poloneze a 
Mediatorilor.
Curriculum-ul elaborat va sta la baza 

programelor de instruire a mediatorilor 
organizate de Institutul de Reforme Penale.

O importantă realizare în promovarea medie-
rii a fost publicarea posterelor „Spune DA justiţiei 
restaurative” şi „Prin mediere la împăcare”. Fiecare 
poster a fost tiparit în 500 de exemplare. S-a efec-
tuat diseminarea posterelor, acestea fiind oferite 
participanţilor la seminare - judecatori, pro-
curori, avocati, ofiţeri de urmarire penală etc. De 
asemenea, în difuzarea posterelor sunt implicaţi 
voluntarii IRP. 

Elaborarea cardului informativ privind medierea 
în cauzele penale a avut drept scop, în primul 
rând, oferirea informaţiei despre esenţa medie-
rii pentru victimă, infractor, membrii familiilor 
acestora, comunitate şi organe de drept care, 
la rândul lor, au competenţa de a sesiza me-
diatorii. La elaborarea cardului informativ s-a 
ţinut cont de câteva princii de bază, cum ar fi 
simplitatea limbajului pentru a fi comprehensi-
bil maselor largi ale populaţiei, informaţia să fie 
strict necesară, oferirea unei componenţe utile 
pentru viaţa cotidiană prin plasarea calendaru-
lui pe faţeta cardului, şi combinarea informaţiei 
scrise cu plasarea unor imagini pentru a facilita 
înţelegerea mesajului.

Vizita de studiu în Polonia
Vizita de studiu la Varşovia, Polonia, 02-11 

iulie 2005 a avut drept scop studierea aprofundată 
a practicilor avansate în domeniul alternativelor 
la detenţie (probaţiune, muncă comunitară şi 
mediere). La ea au participat 10 reprezentanţi 
ai Institutului de Reforme Penale, coordonatori 
de proiect, mediatori, consilieri de probaţiune şi 
3 experţi, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, 
Instanţei de Judecată şi ai Procuraturii.

Agenda de lucru în cadrul vizitei de studiu a fost 
elaborată de către colegii de la Centrul Polonez 
de Mediere şi a însumat întâlniri cu reprezentanţi 
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accompanied by a presentation of  the activities 
of  the Centre of  Mediation and of  the obtained 
results.   

Following the informative letter addressed to 
police stations, on July 13, regarding the open-
ing of  the Centre of  Mediation, two meetings of  
the employees of  the police station from Rascani 
sector took place. The mediators from the Cen-
tre of  Mediation also took part at the meetings.  

The basic problem met by mediators in the 
process of  promoting the mediation institution 
is the scepticism of  the collaborators of  legal 
bodies and of  the staff  in what the indexes of  
discovering offences are concerned.

Activities for the promotion of  mediation 
In order to let the community know the es-

sence of  the mediation concept, its consequences 
for the victim, offender, community, to facilitate 
the training process in the field of  mediation, 
the Institute for Penal Reform has published: 
the informative brochure “Mediation in criminal 
cases”, the Ethical Code of  mediators, the Cur-
riculum of  “mediation” course. 

The informative brochure „Mediation in criminal 
cases” is part of  the series “Alternatives to deten-
tion”, which consists of  papers drafted by the 
members of  the Working Group on alternatives. 

The target group of  this brochure consists of  
representatives of  the legal community (judges, 
prosecutors, lawyers and bailiffs), civil servants, 
and contains general information concerning the 
notion, the benefits and the peculiarities of  ap-
plying this legal institution, as well as certain ref-
erences to restorative justice.    

The Ethical Code represents a tool of  informa-
tional support for mediators and contains the ba-
sic guidelines and values, compulsory for enforc-
ing the mediators’ rights and duties. The content 
of  the Ethical Code refers to the approach of  
the mediation process from the mediator’s point 
of  view. It refers to the mediator’s behaviour, ac-
tions during the entire mediation process.  

The Curriculum for training mediators was de-
veloped by a group of  national and international 

experts, such as:   
1. Marcela Dilion – PhD in sociology, universi-

tary lecturer, State University from Moldova;
2. Vasile Rotaru – PhD in law, universitary lec-

turer, State University from Moldova;
3. Svetlana Rijicova – PhD in psychology, Peda-

gogical University „Al. Russo” from Balti;
4. Xenofon Ulianovschi – PhD in law, judge, 

Military Court;
5. Krzysztof  Pawlowski – Program Coordina-

tor, Polish Association for Legal Education, 
member of  Polish Association of  Mediators.
The Curriculum will be used within the train-

ing programs for mediators organized by the In-
stitute for Penal Reform.

A significant accomplishment in promoting 
mediation was the publishing of  posters “Say 
YES to restorative justice” and “Through mediation 
to reconciliation”. Each poster was printed in 500 
copies. The posters were disseminated; they were 
given to participants at the seminars – judges, 
prosecutors, lawyers, criminal investigation of-
ficers etc. The volunteers acting within the In-
stitute for Penal Reform were also involved in 
distributing the posters. 

The informative card on mediation in criminal cases 
had the purpose first of  all to provide informa-
tion concerning the essence of  mediation for the 
victim, offender, the members of  their families, 
community and legal bodies, who, at their turn, 
have the competence to request a mediator. At 
the development of  the informative card, cer-
tain basic guidelines were taken into account, 
such as the simplity of  the language, in order to 
be comprehensive for the entire population, only 
significant information was included in the card, 
a utile feature was attributed the card, a calendar 
being placed on it. The written information was 
accompanied by suggestive images in order to 
make the messages more clear.

Study visit to Poland 
The study visit to Warsaw, Poland, during July 

2-11, 2005 had the purpose of  thorough studies 
of  good practices in the filed of  alternatives to 
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ai Parlamentului Poloniei, Ministerului Justiţiei, 
în subdiviziunea căruia se află şi organele 
procuraturii, Curţii Constituţionale, Organului 
Ombudsmanului, cu mediatori şi consilieri de 
probaţiune. 

4. Rezultate obţinute în urma 
implementării medierii 

a. În cadrul Direcţiei de Mediere, în perioada 
februarie-septembrie, au fost desfăşurate 
atât activităţi curente, şedinţele de mediere şi 
întrunirile comitetului de coordonare, cât şi 
activităţi intermitente, cum ar fi, de exemplu, 
seminare de instruire a mediatorilor, seminarul 
de formare de formatori în domeniul medie-
rii, seminare de informare pentru judecători, 
procurori şi ofiţeri de urmărire penală, vizita 
de studiu în Polonia.

b. Începând cu 1 februarie 2005, la Centrul de 
mediere au fost:
I. adresate 36 de cereri pentru mediere
II. preluate pentru mediere 19 cazuri (9 cazuri cu 
adulţi şi 10 cazuri cu minori), semnate 13 acor-
duri de împăcare (6 cazuri cu adulţi şi 7 cazuri cu 
minori)

c. Diferenţa dintre numărul solicitărilor şi al ca-
zurilor preluate este determinată de faptul că 
medierea a fost cerută şi pentru cazuri ce nu 
sunt pasibile de mediere (de ex. necunoaşterea 
infractorului, cazuri de omor, viol ş.a) 

d. În perioada raportată a fost efectuată vizita 
de studiu în Polonia, care a avut drept scop 
familiarizarea cu sistemul de justiţie juvenilă 
polonez. De această vizită au beneficiat 14 
persoane (procurori, judecători, executori 
judecătoreşti, coordonatori IRP, mediatori, 
consilieri de probaţiune).

e. Mediatorii Centrului de mediere au participat 
la şedinţele Comisariatelor de poliţie cu scopul 
de a informa colaboratorii comisariatelor 
despre instituţia medierii. Au fost realizate 2 
astfel de întâlniri la care au participat peste 40 
de ofiţeri de urmărire penală.

f. Procuratura a solicitat participarea mediatorilor 
la sesiunile de stagiu ale procurorilor. Astfel, 
au fost organizate 4 seminare cu colaboratorii 
procuraturii, la care au luat parte peste 60 de 
procurori.

g. În perioada 26-31 august 2005, a avut 
loc seminarul de formare de formatori în 
domeniul medierii. De acest seminar au 
beneficiat 8 mediatori deveniţi formatori şi 
18 mediatori-voluntari.
La o analiză a situaţiei create în ceea ce priveşte 

medierea, vom constata că majoritatea cazurilor 

Clasificara cazurilor în dependen  de statutul 
acestora

refuzuri
19%

în proces de 
mediere

14%
mediate

67%

Rezultatul medierilor pe parcursul a 8 luni

Nesemnarea
acordului

7%

Acorduri de 
împ care

93%
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detention (probation, community service and 
mediation). 10 representatives of  the Institute 
for Penal Reform took part at the visit (project 
coordinators, mediators, probation counsellors), 
as well as 3 experts, representatives of  the 
Ministry of  Justice, Courts and Prosecution.   

The work agenda during the study visit was 
drafted by the colleagues from the Polish Centre 
for Mediation and consisted of  meetings with 
representatives of  the Parliament of  Poland, the 
Ministry of  Justice, Constitutional Court, the 
Ombudsman Body, with mediators and proba-
tion counsellors.  

4. results obtained following the 
implementation of mediation 

a. During February – September within the Me-
diation Department were carried out both 
day-to-day activities, mediation sessions and 
meetings of  the coordination committee, 
and   intermittent activities, such as training 
seminars for mediators, training of  trainers 
seminar in the field of  mediation, informative 
seminars for judges, prosecutors and investi-
gation officers, the study visit to Poland. 

b. Beginning with February 1, 2005 the Centre 
of  Mediation: 

 I. Received 36 requests for mediation 
 II. Took over 19 cases for mediation (9 cases 

with adults and 10 cases with juveniles) 
 III. 13 reconciliation agreements were signed (6 

cases with adults and 7 cases with juveniles)

c. The difference between the number of  re-
quests and the number of  cases taken over 
is determined by the fact that mediation was 
also requested or cases that are not liable to 
this procedure (for example, in cases when the 
offender is unknown, cases of  manslaughter, 
rape etc.) 

d. During the reported period, the study visit in 
Poland was organised. It had the purpose to 
get acknowledged to the system of  Polish ju-
venile justice. 14 persons have participated at 
the visit (prosecutors, judges, bailiffs, coordi-
nators from the IRP, mediators and probation 
counsellors). 

e. The mediators from the Centre of  Mediation 
took part at the meetings of  the Police Units 
with the purpose to inform the collaborators 
about mediation. Two such visits were organ-
ised, over 40 criminal investigation officers 
participated at the meetings.   

f. The prosecution requested the mediators’ 
participation at the courses of  probationer 
prosecutors. Thus, 4 seminars with the col-
laborators from prosecution were organised, 
over 60 prosecutors attended the seminars.  

g. During August 26-31, 2005, the training of  
trainers seminar in the field of  mediation 
took place. 8 mediators who became trainers 
attended the course, and 18 mediators – vol-
unteers 

The clasifiction of cases depending
on their states

rejections
19%

during
mediation

14%
mediated

67%

   The results of mediation for 8 months 

The agreements
are not signed

7%

Reconciliation
agreements

93%
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adresate Centrului de mediere ţin de articolele 
186 şi 187 CP. Acest lucru este evident ţinând 
cont de specificul infracţiunilor comise de către 
minori, care în majoritatea lor au un caracter eco-
nomic. 

Este de menţionat şi faptul că s-a îmbunătăţit 
calitativ procesul de sistematizare a datelor pen-
tru şedinţele de mediere ce au loc în cadrul Cen-
trului de mediere. A fost iniţiată crearea unei 
baze de date despre cazurile parvenite. Astfel 
se încearcă efectuarea unei analize atât calitative 
cât şi cantitative a cazurilor trimise spre mediere, 
ceea ce ar facilita procesul de evaluare finală. 

5. Studii de caz

Cazul nr. 1
Pe data de 02.03.05, ofiţerul de urmărire 

penală dl Grigore Lupu, Comisariatul de Poliţie 
Botanica, a sesizat Centrul de Mediere cu privire 
la existenţa unui caz pasibil de mediere.

Părţile implicate sunt două minore N. M.- 
victima şi B. O. - făptuitorul, ambele studente la 
Colegiul de Informatică şi Drept. Dosarul este 
deschis în baza art. 186 al.1 CPRM.

B. O. a sustras de la N. M., cu care locuia 
în aceeaşi odaie din căminul Colegiului de 
Informatică şi Drept, bani şi bunuri în valoare 
totală de 680 lei.

Data Activitatea realizată

03.03.05 Informarea cu privire la dosarul şi 
datele de contact ale părţilor

14.03.05 Întâlnirea cu  părţile şi informarea cu 
privire la instituţia medierii

16.03.05
Contactarea părţilor pentru confirma-
rea acordului de participare la şedinţa 
de mediere.

17.03.05 Şedinţa de mediere, semnarea acordului 
de împăcare

22.03.05

Îndeplinirea obligaţiilor stabilite, 
restituirea pagubei, retragerea cererii 
depusă de către N. M., în prezenţa 
reprezentanţilor legali

Dificultăţi întâmpinate:
•	 Tergiversarea procesului de mediere ca rezul-

tat al optării pentru contactarea părţilor prin 
intermediul citaţiei.

•	 Schimbarea domiciliului de către minora         
B. O.

•	 Nu s-a ştiut despre prezenţa obligatorie a 
reprezentanţilor legali la retragerea cererii.

Activităţi de premediere
14.03.05 - s-a stabilit contactul cu făptuitorul, 

i-au fost explicate conceptul, scopul, principiile 
medierii şi consecinţele încheierii unui acord de 
împăcare.

14.03.05 - s-a stabilit contactul cu victima şi de 
asemenea i-au fost explicate conceptul, scopul, 
principiile medierii şi consecinţele încheierii unui 
acord de împăcare.

Li s-a acordat timp pentru a reflecta asupra 
instituţiei medierii şi participării la şedinţa de me-
diere.

16.03.05 - contactarea părţilor privind confir-
marea participării la procesul de mediere şi sta-
bilirea datei şi timpului convenabil.

Iniţierea medierii
17.03.05 - Şedinţa de mediere.
1. Prezentarea şi stabilirea contactului cu 

părţile implicate în şedinţa de mediere.
2. Explicarea principiilor şi a regulilor ce stau 

la baza şedinţelor de mediere.
3. Orientarea discuţiei pentru identificarea 

conflictului dintre aceste două persoane.
4. Discuţii la subiectul „Prietenie”.
5. Exprimarea emoţiilor şi trăirilor preconflict 

şi postconflict.
6. Conştientizarea de către făptuitor a prejudi-

ciilor morale şi materiale aduse victimei.
7. Asumarea responsabilităţii de reparare a 

prejudiciilor şi participarea la elaborarea unui 
acord de împăcare.

22.03.05 - Întâlnirea cu părţile implicate şi 
reprezentanţii lor legali, îndeplinirea prevederilor 
acordului de împăcare, retragerea cererii depuse. 
Încetarea urmăririi penale.
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Analysing the situation in what mediation 
is concerned one can find out that the major-
ity of  cases referred to the Centre of  Mediation 
involve offences provided for at art. 186 and 187 
CC. This fact is obvious taking into account the 
specifics of  offences committed by juveniles, 
most of  them being of  economic nature. 

It is to be mentioned the fact that the process 
of  systematizing data for mediation sessions that 
take place within the Centre of  Mediation. The 
creation of  a data base was initialized, that would 
contain information concerning the cases sub-
mitted for mediation. It is tried to make a quali-
tative and quantitative analysis of  cases referred 
to mediation, analysis that would significantly 
facilitate the final evaluation process. 

5. Case studies

 Case no. 1
On 02.03.05, the criminal investigation offi-

cer Mr. Grigore Lupu had announced the Centre 
of  Mediation about the existence of  a case liable 
for mediation. 

The parties involved are two juvenile girls, both 
of  them students at the Law and Informatics Col-
lege. The record is opened according to art. 186, 
para.1 of  the CC of  the Republic of  Moldova. 

B. O. has stolen from N.M. her room-mate 
from the hostal of  Law and Informatics College, 
money and goods for a total of  680 lei.   

Date Carried out activity 

03.03.05 Informing about the record and con-
tact information of  parties 

14.03.05 Meeting with the parties and inform-
ing about the mediation institution 

16.03.05
Contacting the parties for confirm-
ing the consent to participate at the 
mediation session.

17.03.05 The mediation session, signing the 
reconciliation agreement 

22.03.05

Fulfilling the assumed obligations, re-
dressing the damage, withdrawing the 
request submitted by N. M., in pres-
ence of  legal representatives 

Encountered difficulties:
•	 Tergiversation of  the mediation process as 

a result of  choosing to contact the parties 
through a summons.

•	 The juvenile’s B. O. change of  domicile.
•	 It wasn’t known the compulsory presence of  

the legal representatives at withdrawing the 
request.

Pre-mediation activities:
14.03.05 – the offender was contacted, the 

concept, purpose and principles of  mediation 
were explained to him as well as the consequenc-
es of  the reconciliation agreement.

14.03.05 – the victim was contacted and no-
tified as well about the concept, purpose, prin-
ciples of  mediation and the consequences of  
concluding an agreement. 

They were given time for reflecting on the in-
stitution of  mediation and on participating at the 
mediation session. 

16.03.05 – the parties were contacted for con-
firming the participation at the mediation process 
and for setting the convenient date and time.

Initiation of  mediation 
17.03.05 Mediation session.
1. The participants at the mediation session 

were introduced to each other and the contact with 
the parties involved in mediation was established.  

2. The principles of  mediation sessions were 
explained. 

3. The discussions were started in order to 
identify the conflict between these two persons.

4. Discussions at the topic “friends”.
5. The pre-conflict and post-conflict emo-

tions and feelings were expressed. 
6. The offender acknowledges the moral and 

material damages of  the victim. 
7. The responsibility to redress the damages 

was assumed and the parties participated at con-
cluding a reconciliation agreement.  

22.03.05 – a meeting was organised with the 
involved parties and with their legal representa-
tives, the provisions of  the reconciliation agree-
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Cazul nr. 2
În ziua de 21.04.05, Dna Lilia Crăciun, pro-

curor, Procuratura sectorului Centru, a informat 
Centrul de Mediere despre existenţa unui dosar 
care este pasibil de mediere.

Părţile implicate sunt G. N. - victimă, şi Z. 
E.- făptuitor. 

Dosarul este deschis în baza art. 186 al.1 
CPRM. Z. E. este învinuit de tentativă de sus-
tragere a unui portmoneu în valoare de 146 lei 
dintr-o vitrină din magazinul “Gemenii”, fi-
ind surpins de către vânzătoare la momentul 
săvârşirii infracţiunii.

Data Activitatea realizată

15.06.05 Informarea cu privire la dosar şi datele 
de contact ale părţilor.

16.06.05 Contactarea părţilor şi informarea cu 
privire la instituţia medierii.

17.06.05
Contactarea părţilor pentru confirma-
rea acordului de participare la şedinţa 
de mediere

20.06.05 Şedinţa de mediere, semnarea acordu-
lui de împăcare.                    

Dificultăţi întâmpinate:
Amânarea şedinţei de mediere din cauza stării 

precare a sănătăţii mamei lui Eugen, motiv pen-
tru care Eugen un a putut părăsi domiciliul câte-
va zile.

Şedinţa de mediere:
În cadrul procesului de mediere ambele părţi 

au fost deschise spre participarea la şedinţa de 
mediere, iniţial victima a optat pentru poziţia de 
ascultător, astfel făptuitorul fiind pus în situaţia 
de a-şi cere de câteva ori iertare, factor ce a con-
tribuit la conştientizarea consecinţelor negative 
ale comportamentului său.

Şedinţa de mediere a fost interactivă, E. a 
răspuns la întrebarile domnului G., au fost discu-
tate circumstanţele actului comis, E. şi-a manife-
stat regretul pentru fapta comisă, conştientizând 
gravitatea celor întâmplate. 

Participarea la şedinţa de mediere a fratelui 
mai mare al lui E., a contribuit la o mai bună 
înţelegere a faptei comise şi la adoptarea unui 
comportanent prosocial.

Din considerentul că nu au existat prejudicii 
materiale, scopul sedinţei de mediere a fost 
conştientizarea de către făptaş a consecinţelor 
comportamentului sau, iar rolul dlui G. a fost 
de a contribui la explicarea importanţei unui 
comportament moral, care ulterior ar trebui să 
fie adoptat de către E.

6. Probleme apărute în perioada 
implementării medierii şi modalităţile 

de depăşire a lor

Sesizarea mediatorilor la etapa de urmărire 
penală este reuşită datorită faptului că instituţia 
medierii în esenţa sa, constituie o alternativă 
la procesul clasic penal. Problemele care apar 
la iniţierea medierii în această etapă constau 
în insuficienţa timpului pentru desfăşurarea 
activităţilor de mediere. Procedura de mediere 
poate continua şi în faza de judecată, totuşi me-
diatorii se străduiesc să-şi îndeplenească misi-
unea până la această etapa, pentru ca să nu să se 
piardă credibilitatea ofiţerilor de urmărire penală 
în procesul de mediere.

Judecătorii nu au semnalat nici un caz, cu 
toate că aceştia au participat la un şir de seminare 
informative unde au fost prezentate informaţii 
cu privire la medierea în cauzele penale. O 
explicaţie a acestui fenomen ar putea fi şi faptul 
că activităţile de informare au fost mai mult axate 
pe lucrul cu organele de urmărire penală (procu-
raturile şi comisariatele de poliţie).

De asemenea se simte o tendinţă din partea 
colaboratorilor organelor de drept de a adresa 
cazuri în care nu poate fi găsită una din părţi (în 
experienţa Centrului au fost 4 cazuri de acest 
gen). Această tendinţă denotă o reprezentare 
greşită a rolului mediatorului, acesta fiind 
perceput în calitate de ajutor al colaboratorului 
în descoperirea infracţiunii şi acumulării 
dovezilor. Situaţia dată există din insuficienţa 
informării despre esenţa medieii, rolul medierii şi 
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ment were fulfilled, the submitted request was 
withdrawn. Theу criminal investigation stopped.   

Case no. 2
On 21.04.05, Ms. Lilia Craciun, prosecutor, 

Prosecution of  sector Centru has informed the 
Mediation Centre about the existence of  a file 
liable of  mediation.

The involved parties are G. N. - victim, and 
Z. E. - offender. 

The record is opened according to art. 186 
para.1 CPCRM. Z. E. is accused of  tempting to 
steal a 146 lei wallet from the “Gemenii” shop, 
being noticed by the salesman at the moment of  
committing the offence.  

Date Carried out activity 

15.06.05 Informing about the record and con-
tact information of  parties 

16.06.05 Meeting with the parties and informing 
about the mediation institution 

17.06.05
Contacting the parties for confirming 
the consent to participate at the media-
tion session.

20.06.05 The mediation session, signing the 
reconciliation agreement 

Difficulties met:
The mediation session was postponed be-

cause of  the bad health of  Eugen’s mother, rea-
son for which Eugen could not leave the house 
for a few days.  

Thee mmediation session:
In the mediation process both parties were 

open for participating at the mediation session, 
at the beginning the victim chose to be listener, 
this way the offender had to apologise several 
times, fact that contributed to acknowledging the 
negative consequences of  his behaviour.

The mediation session was interactive. E. has 
answered to the questions of  Mr. G.; the cir-
cumstances of  the committed act have been dis-
cussed. Eugen has acknowledged the seriousness 
of  the facts.      

The participation at the mediation session 
of  the oldest brother of  E., has led to a better 
understanding of  the committed act and to the 
adopting of  a pro-social behaviour.

Because of  the fact that there were no mate-
rial damages, the purpose of  the mediation ses-
sion was for the offender to get aware of  the 
consequences of  his behaviour and the role of  
Mr. G. was to contribute at explaining the im-
portance of  a moral behavior, which should be 
overtaken by E. 

6. Problems encountered during the 
implementation of mediation and 

ways of overcoming them 

Contacting the mediators at the criminal in-
vestigation stage is a successful one, due to the 
fact that in its essence mediation is an alternative 
to the classic criminal procedure. The problems 
met at the initiation of  mediation at this stage 
consist in the insufficiency of  time for carrying 
out mediation activities. The mediation proce-
dure can also continue at the judging stage, al-
though the mediators try to fulfil their mission 
till this stage, so that the credibility of  criminal 
investigation officers would not be lost in the 
mediation process.  

The judges have not announced any case 
in spite of  the fact that they have taken part at 
several informative seminars at which informa-
tion was presented regarding mediation in crimi-
nal cases.  An explanation of  this phenomenon 
could be the fact that the informative activities 
were mainly focused on working with criminal 
investigation body (prosecutions and police sta-
tions).

It is also noticed a tendency from the legal 
bodies’ collaborators to refer cases where one 
of  the parties can’t be found. (The Center had 4 
such cases). This tendency proves a wrong rep-
resentation of  mediator’s role. He is perceived 
as a collaborator’s helper in discovering the of-
fences and gathering proofs. This situation rose 
because of  the insufficiency of  information re-
garding the mediation institution, role of  media-
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al mediatorului în procesul penal, fapt ce implică 
necesitatea unor activităţi de informare în rândul 
angajaţilor organelor de drept. 

Ţinând cont de experienţa acumulată şi în 
cadrul seminarului de instruire pentru mediatori, 
ce a avut loc la sfârşitul lunii august curent, pe 
viitor este planificată implicarea în cazuri mai 
dificile, care presupun şi cazuri de violenţă 
domestică. Pentru realizarea obiectivului dat 
va fi intensificat lucrul de informare în masă, 
dezvoltată colaborarea cu organele de drept 
şi organizaţii non-guvernamentale ai căror 
beneficiari sunt victime ale violenţei domestice.

7. Avantajele implementării medierii  
în cauzele penale pentru copiii în 

conflict cu legea

Instituţia medierii are o serie de avantaje1 prin-
tre care evidenţiem: 
•	 Costuri financiare mult mai mici decât în cazul căilor 

tradiţionale de rezolvare a conflictelor, inclusiv cele 
penale;

•	 Rezolvarea conflictelor poate fi obţinută într-
un timp mult mai scurt decât în cazul căilor 
tradiţionale;

•	 Reducerea disconfortului:
- permite părţilor implicate în conflict sa deţină 
controlul asupra demersului;
- modul şi calea de rezolvare a conflictului sunt re-
zultate directe ale opţiunilor părţilor;
- oferă posibilitatea separării părţilor de problema 
care a condus la conflict;

•	 Exclude eventualitatea de a deteriora sau rupe 
relaţii şi legături interumane importante, care  
în mod frecvent au de suferit în cazul folosirii căilor 
tradiţionale de soluţionare a conflictelor;

•	 Oferă flexibilitate în soluţionarea conflictelor:
- căile tradiţionale de soluţionare a conflictelor 
rămân mereu deschise; 
- sunt încurajate permanent căile informale, 
voluntare de utilizare a opţiunilor, soluţiilor 
posibile;

1 Umbreit Mark S. The Handbook Victim of  Offender 
Mediation. –San Francisco, 2000, pag. 255.

- medierea poate fi realizată în orice moment: 
înainte, după încheierea demersurilor tradiţionale 
în soluţionarea conflictelor; 
- programarea întâlnirilor de mediere se face, ţinân-
du-se cont de interesul părţilor, nu al instanţelor;

•	 Confidenţialitatea procesului de mediere este 
asigurată, înlăturându-se orice posibilitate de 
răspândire a informaţiilor private - tot ce este spus 
sau împărtăşit în timpul procesului de mediere 
are caracter confidenţial.

•	 Cele mai multe medieri au condus la rezolva-
rea cu succes a conflictelor, spre satisfacţia 
 părţilor implicate.

•	 Posibilitatea făptuitorului de a conştientiza di-
mensiunea răului făcut şi de a încerca să aducă 
reparaţii persoanei vătămate;

•	 Posibilitatea victimei de a se exprima, de a-şi 
recâştiga încrederea şi controlul asupra vieţii 
sale, şi de a i se oferi sprijin şi implicare din 
partea comunităţii;

•	 Sunt create premise pentru reducerea riscului 
de recidivă;

•	 Se evită supraaglomerarea instanţelor de 
judecată şi a celorlalte instituţii implicate în 
procesul penal.

Beneficiile medierii:
1. beneficii pentru indivizii aflaţi în conflicte: o cale 

mai bună de a soluţiona conflictul pentru că 
părţile pot aborda problemele ascunse ce stau 
la baza conflictului, fără avocaţi sau restricţii 
din partea procedurilor legale;

2. beneficii pentru comunitate: creşterea puterii 
comunităţii faţă de autorităţi, prin învăţarea 
cetăţenilor a unei noi tehnici de soluţionare 
colectivă a problemelor; îmbunătăţirea calităţii 
vieţii prin sporirea participării cetăţenilor la 
luarea unor decizii importante; reducerea 
tensiunilor din comunitate prin soluţionarea 
efectivă a conflictelor.

3. beneficii pentru sistemul justiţiar: preluarea cazuri-
lor de la instanţele de judecată şi organele de 
urmărire penală, creîndu-le posibilitatea ca 
acestea să se poată ocupa de cazuri mai difi-
cile.
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tion and mediator in criminal proceedings, fact 
that involves the necessity to carry out certain 
information activities among legal bodies.   

Taking into consideration the gathered expe-
rience during the training seminar for mediators, 
which took place at the end of  August 2005, it 
is planned to get involved in the future in more 
difficult cases, among which cases of  domestic 
violence. In order to achieve this objective the 
awareness raising activities will be increased, the 
collaboration with legal bodies and nongovern-
mental organisations whose beneficiaries are vic-
tims of  domestic violence will be developed.

7. The advantages of implementing 
mediation in criminal cases for juve-

niles in conflict with law. 

The mediation institution has a number of  ad-
vantages1 among which can be underlined: 
•	 Financial costs much lower than in case of tradi-

tional ways of solving conflicts, including of crimi-
nal ones;

•	 The conflicts can be solved in a much shorter 
period than in case of  traditional procedures; 

•	 The discomfort is reduced:
 -    The parties involved in the conflict are allowed 

to hold the control on the request;
 -    The manner anв the way of solving conflicts 

are direct results of the parties’ options;
 -  The mediation provides the possibility to remove 

from the parties the problem which has led to con-
flict;

•	 excludes the eventuality of  worsening or destroy-
ing relationships and important inter-human 
connections that usually suffer in case traditional 
methods of  solving conflicts are used;

•	 offers flexibility in solving conflicts:
 - Traditional ways of solving conflict can be used at 

any moment; 
 - The informal, volunteer ways of  using options 

and possible solutions are permanently encour-
aged;

1 Umbreit Mark S. The Handbook Victim of  Offender 
Mediation. –San Francisco, 2000, page 255.

 - Mediation can be carried out in any mo-
ment: before, after the end of  traditional pro-
cedures of  solving conflicts; 

 - The mediation meetings are scheduled in accor-
dance with the parties’ interests and not the court’s 
one;

•	 the confidentiality of  the mediation process 
is assured, being avoided any possibility of  
spreading private information – all the things 
said during mediation bears confidential nature.

•	 The majority of  mediations have led to a suc-
cessful solving of  conflicts, facts that satisfied 
the involved parties.

•	 The offender’s possibility to acknowledge the 
dimension of  the damage and to try to re-
dress the damages of  the injured party;

•	 The victim’s possibility to express herself, to 
regain trust and control under his/her life 
and to be supported by the community; 

•	 Premises are created for decreasing the risk 
of  recidivism;

•	 The overcrowding of  courts and of  other in-
stitutions involved in the criminal procedure 
is avoided.

Benefits of  mediation: 
1. benefits for individuals in conflict: a better way of  

solving conflicts, due to the fact that the par-
ties can approach the hidden problems that 
stand at the base of  the conflict, without law-
yers or restrictions imposed by legal proce-
dures;  

2. benefits for the community: the increased power 
of  community under authorities, the citizens 
learn new techniques of  collective problem 
solving; the quality of  life is improved through 
increasing the citizens’ participation at taking 
important decisions; the tensions from com-
munity are reduced though efficient conflict 
solving.

3. Benefits for judiciary system: cases are overtaking 
from courts and criminal investigation bod-
ies, giving them the possibility to examine 
more difficult cases.
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8. Concluzii şi recomandări

În implementarea medierii în cauzele penale 
în Republica Moldova au fost depistate un şir de 
probleme de ordin legislativ, instituţional şi social. 

Concluziile şi recomandările prezentate în con-
tinuare au fost elaborate în cadrul Conferinţei de 
evaluare „Implementarea alternativelor la detenţie 
pentru copii în sistemul de justiţie penală”, ce 
a avut loc în perioada 27-28 octombrie 2005. 
Informaţia este bazată pe experienţa acumulată 
în perioada pilotării medierii în mun. Chişinău.

La finele conferinţei a fost instituit un grup 
pentru a analiza implementarea medierii în Re-
publica Moldova din perspectiva SWOT.

Astfel, la compartimentul priorităţilor 
instituţiei medierii au fost evidenţiate următoarele 
aspecte:

 I. Împăcarea părţilor conduce la restabili-
rea echilibrului psihologic şi material;

 II. Prin mediere este posibilă soluţionarea 
conflictului în timp restrâns;

 III. Medierea necesită cheltuieli reduse;
 IV. În procesul de mediere toate părţile im-

plicate în conflict au posibilitatea de a decide;
 V. Cu ajutorul medierii este posibilă 

conştientizarea comportamentului infracţional;
 VI. Prin mediere este facilitată reabilitarea 

răufăcătorului;
 VII. În cazul încetării urmării penale ca re-

zultat al medierii cazierul juridic este „curat”;
VIII.  Prin implicarea în dialoguri constructive 

în cadrul şedinţelor de mediere copiii în conflict 
cu legea conştientizează care sunt consecinţele 
faptei comise.

Totodată, au fost depistate şi unele puncte 
slabe ale instituţiei medierii, şi anume: 

 I. Perceperea/interpretarea eronată a 
medierii de către părţi din cauza lipsei de 
cunoaştere în rândul populaţiei despre instituţia 
medierii;

II. Profitarea de către părţi
Pe lângă aspectele pozitive şi cele negative ale 

instituţiei mederii, grupul a evidenţiat şi unele as-
pecte cu caracter practic cum ar fi, de exemplu, 

oportuntăţile şi obstacolele în implementarea 
medierii în contextul realităţilor din Republica 
Moldova.

Drept oportunităţi au fost evidenţiate urmă-
toarele: 

 I. Întrucât justiţia restaurativă este pe agen-
da priorităţilor structurilor europene, implemen-
tarea acesteia va facilita integrarea în Uniunea 
Europeană;

 II. Republica Moldova are posibilitatea 
să preia practicile pozitive ale altor state cu o 
experienţă bogată (modele de succes) şi să evite 
greşelile făcute de predecesori;

 III. În conformitate cu dezideratele europene, 
putem atesta în prezent şi conta pe viitor pe o 
asistenţă externă materială şi informaţională;

 IV. Faptul că în prezent medierea este un ser-
viciu gratuit va facilita implementarea acesteia în 
Republica Moldova;

 V. Fiind finanţată din surse externe, actual-
mente medierea necesită cheltuieli minime din 
partea statului;

 VI. Lipsa încrederii populaţiei în sistemul de 
justiţie, demonstrată de barometrul de opinie 
publică va conduce la apelarea frecventă la 
modalităţi alternative de soluţinare a conflictului.

De rând cu o serie de oportunităţi ce ar fa-
cilita procesul de implementare a medierii, au 
fost identificate şi un şir de obstacole în aplicarea 
instituţiei noi în sistemul de justiţie penală, şi 
anume:

 I. Opinia publică este puţin informată;
 II. Lipsa de încredere din partea colaborato-

rilor organelor de drept;
 III. Lipsa unui cadrul legislativ bine contu-

rat; 
 IV. Politica indicilor în rândul organelor de 

urmărire;
 V. Mecanismul de colaborare între organele 

de ocrotire a normelor de drept şi serviciul de 
mediere nu este definit.

A doua componentă în lucrul grupului este 
depistarea soluţiilor pentru a depăşi problemele 
evidenţiate mai sus, în acest sens fiind întreprinşi 
următorii paşi:
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8. Conclusions and  
recommendations 

Several problems of  legislative, institutional 
and social nature were encountered in the pro-
cess of  implementing mediation in criminal cas-
es in the Republic of  Moldova. 

The following conclusions and recommenda-
tions were drafted within the Evaluation Confer-
ence “Implementation of  alternatives to deten-
tion for children in the criminal justice system” 
which took place during October 27-28, 2005. 
The information is based on the experience 
gathered during piloting of  mediation in Chi-
sinau municipality.

At the end of  the conference a group was 
set up for analysing the implementation of  me-
diation in the Republic of  Moldova from the 
SWOT perspective.
Thus, the following aspects were underlined in what 
the priorities of  mediation institution are concerned:

 I. The parties’ reconciliation leads to re-
establishing the psychological and material bal-
ance;

 II. The solving of  conflicts is possible in 
short time;

 III. Mediation requires little expense;
 IV. All parties involved in the conflict have 

the possibility to decide within the mediation 
process;

 V. The offender’s behaviour may be ac-
knowledged with the help of  mediation;

 VI. The rehabilitation of  the deader is fa-
cilitated through mediation;

 VII. In case the criminal investigation stops 
as a result of  mediation, the criminal record is 
“clean”;

 VIII. The children in conflict with law ac-
knowledge the consequences of  the committed 
act through involving them in constructive dia-
logues during mediation sessions.

At the same time, certain weaknesses of  
the mediation institution have been found and 
namely: 

 I. Wrong perception/interpretation of  me-
diation by parties because the population’s lack 
of  knowledge regarding the mediation institu-

tion;
 II. The abuse of  the parties 
Besides the positive and negative aspects of  

the mediation institution the group has found 
certain aspects of  practical nature such as, the 
opportunities and obstacles in implementing 
mediation in the context of  the realities form the 
Republic of  Moldova.

The following adequate things were under-
lined: 

 I. Since the restorative justice is on the 
agenda of  the European structures’ priorities, its 
implementation will facilitate the integration in 
the European Union;

 II. The Republic of  Moldova has the pos-
sibility to overtake the good practices of  other 
states with reach experience (successful models) 
and to avoid the mistakes done by predecessors;

 III. According to European desiderates pres-
ently we can notice and in future we can count 
on external material and informational support;

 IV.  The fact that presently mediation is a 
free of  charge serviceсу will facilitate its imple-
mentation in the Republic of  Moldova;

 V. Being financed from the exterior, pres-
ently the mediation requires minimum expenses 
from the state;

VI. The lack of  population’s trust in the 
justice system, proved by the public opinion ba-
rometer will lead to frequent use of  alternative 
ways of  solving conflicts.

Together with a number of  opportunities 
that would facilitate the process of  implement-
ing mediation certain obstacles in applying the 
new institution in the criminal justice system 
were also identified, and namely:

 I. The public opinion is little informed;
 II. The lack of  trust from legal bodies’ col-

laborators;
 III. The lack of  a well drafted legislative 

framework; 
 IV. The politics of  indicatives among the in-

vestigation bodies;
 V. The mechanism of  collaboration be-

tween the legal bodies and the mediation service 
is well defined.
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 I. Informarea în masă (conferinţe, foi 
volante, postere, mass-media, şcoli de vară);

 II. Cooperarea cu OOND (semnarea acor-
durilor de colaborare cu judecătoriile, procuratu-
rile şi comisariatele de poliţie);

 III. Crearea cadrului legislativ (adoptarea 
legii cu privire la mediere şi introducerea unor 
modificări în Codul Penal);

 IV. Ridicarea nivelului de cultură juridică 
(curs facultativ în instituţiile de învăţământ);

 V. Crearea unui cadru legislativ care să 
avantajeze aplicarea medierii faţă de minori;

 VI. Revizuirea metodologiei de evaluare a 
eficienţei lucrului organelor de urmărire penală;

 VII. Instruirea şi perfecţionarea specialiştilor 
în domeniul medierii;

 VIII. Formarea noilor centre de mediere pe 
teritoriul întregii republici.

Dacă e să facem o analiză a celor relatate mai 
sus şi să sintetizăm informaţia conform princi-
piului „problemă specifică – soluţie specifică”, 
propunem spre atenţia cititorului următoarele 
rezultate:
a. Problema: Reglementarea insuficientă – lipsa 

unui cadru legal conturat şi explicit în ceea ce 
priveşte aplicarea medierii în cauzele penale 
conduce la diminuarea numărului de sesizări 
din partea organelor de urmărire penală şi 
instanţelor de judecată

 Soluţii: - lobbarea adoptării legii cu privire  
 la mediere 

  - introducerea în legislaţia penală 
a unui articol ce ar reglementa me-
dierea şi ar oferi mediatorului un 
statut juridic în procedura penală 

b. Problema: tipul de infracţiuni comise de către 
minori (furturi în grup, furturi în perioada de 
probă) nu permit aplicarea articolului 109 al 
Codului Penal

 Soluţii:  - extinderea numărului articolelor  
 pentru care ar fi posibilă   
 aplicarea medierii şi, ca rezultat să fie  
 realizată împăcarea.

c. Problema: politica indicilor în cadrul organelor 
de urmărire penală este un impediment în 

aplicarea medierii chiar şi în cazurile pasibile 
de mediere.

 Soluţii: - revizuirea metodologiei de evalu- 
 are a eficienţei lucrului organelor de  
 urmărire penală şi înaintarea pro- 
 punerilor în acest sens organelor de- 
 cizionale.

d. Problema: Persistă o lipsă de încredere din 
partea colaboratorilor organelor de drept în 
instituţia medierii, în mod special din cauza 
lipsei unui mecanism bine determinat de apli-
care

 Soluţii: - încheierea unor acorduri de colabo- 
 rare între Centrele de mediere şi Or- 
 ganele de drept pentru a desfăşura   
 activităţi de informare 

 - stabilirea unei colaborări cu insti-
tuţiile responsabile pentru instru-
irea şi perfecţionarea cadrelor 
judecătoreşti, ale procuraturii şi co-
laboratorilor Ministerului de Interne 
pentru a familiariza grupul-ţintă cu 
esenţa şi funcţionalitea medierii în 
Republica Moldova.

e. Problema: Opinia publică este puţin informată 
despre esenţa şi conceptul medierii ca o 
practică a justiţiei restaurative

 Soluţii: - ridicarea nivelului de cultură juridică  
 prin introducerea în curricumulul   
 şcolar a cursurilor opţionale despre  
 practici restaurative de soluţionare a  
 conflictelor

- Facilitarea accesului la sursele mass-
media pentru a promova medierea în 
rândul populaţiei

Acestea sunt principalele problemele şi 
soluţiile elaborate întru a le depăşi în vederea 
implementării eficiente a medierii în cauzele pe-
nale în Republica Moldova.
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The second component of  the group’s work 
is finding solutions for overcoming the above 
mentioned problems, the following steps being 
done in this sense:

 I. Awareness rising activities (conferenc-
es, booklets, mass-media, summer schools);

 II. Cooperation with legal bodies (signing 
cooperation agreements with courts, prosecu-
tions and police stations);

 III. Creating the legislative framework 
(adopting the law on mediation and introducing 
certain amendments in the Criminal Code);

 IV. The level of  legal culture should be 
increased (optional class within the education in-
stitutions);

 V. A legislative framework that would ad-
vantage the application of  mediation to juveniles 
should be created;

 VI. The methodology of  assessing the 
efficiency of  the criminal investigation bodies 
should be reviewed;

 VII. The specialists in the field of  media-
tion should be trained and improved;

 VIII. New Mediation Centres all over the 
country should be created.

If  an analysis of  the above mentioned is to be 
made and a systemization of  the information ac-
cording to the principle „specific problem – spe-
cific solution” is to be done, we formulate the 
following results:
a. Problem:  Insufficient regulation– the lack of  

a well defined and explicit legal framework in 
regard to applying mediation in criminal cases 
leads to the diminution of  the number of  re-
quests from criminal investigation bodies and 
courts  

 Solutions: - the adopting of  the law on me 
 diation should be lobbed 

  - An article that would regulate   
 mediation and that would give the  
 mediator a legal status in the cri- 
 minal procedure should be intro- 
 duced in the criminal legislation 

b. Problem: the type of  offences committed by 
juveniles (thefts in group, thefts in the period 
of  release under custody) doesn’t allow the 

application of  art. 109 of  the Criminal Code 
 Solutions: - to increase the number of  ar 

 ticles for which the application of   
 mediation would be possible and,  
 as a result, to come to reconcilia- 
 tion.

c. Problem: the politics of  indicatives among crimi-
nal investigation bodies is an obstacle in apply-
ing mediation even in cases liable of  mediation.

 Solutions: - to modify the methodolo- 
 gy  of  assesing  the  efficiency of  crimi 
 nal investigation bodies’ work and  
 submitting proposals in this sense  
 to decision bodies.

d. Problem: a lack of  trust from legal bodies per-
sists in what the mediation institution is con-
cerned, especially because a well determined 
application mechanism 

 Solutions: - to conclude collaboration agree- 
 ments between Mediation Centres  
 and legal bodies for unfolding  
 informative activities 

  - To develop a collaboration  
 relationship with responsible  
 institutions for training judges,  
  prosecutors and collaborators  
 of  the Ministry of  Interior in  
 order to get acknowledged the tar- 
 get-group with the essence and  
 functionality of  mediation in the  
 Republic of  Moldova.

e. Problem: the community is little informed in 
regard to the essence and concept of  media-
tion as a practice of  restorative justice 

 Solutions – to raise the level of  legal culture  
 through introducing in the school  
 program optional courses regar- 
 ding restorative practices of  sol- 
 ving conflicts  

  -  To facilitate the access to mass- 
 media resources for promoting  
 mediation among the population 
These are the main problems and drafted so-

lutions for overcoming them with the purpose 
to successfully implement mediation in criminal 
cases in the Republic of  Moldova.  
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