
FIȘA DE PROIECT 

Titlul proiectului:                       Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor 

penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în 

conflict cu legea 

Implementator: Institutul de Reforme Penale (IRP) 

Cu suportul:                                Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova 

Durata:                            15 iulie 2016 - 31 Decembrie 2017 

Grupul țintă:       

 

 

1. copii în situație de risc; 

2. copii sub vârsta răspunderii penale; 

3. copii în conflict cu legea; 

4. părinți; 

5. autorități de tutelă şi curatelă; 

6. autorități publice locale; 

7. specialişti ce lucrează cu şi pentru copii (psihologi, asistenţi sociali, 

procurori, polițiști, avocaţi, consilieri de probaţiune, judecători, medicii de 

familie, profesori); 

8. ONG-uri specializate 

Scopul proiectului :  Dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta 

răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea prin consolidarea 

mecanismului de cooperare inter-sectorială, abilitarea specialiștilor în 

vederea utilizării schemei de dejudiciarizare, precum şi modelarea unui 

program de prevenire a delincvenţei în rândul copiilor aflați în situație de 

risc.  

Obiectiv 1: Consolidarea mecanismului de cooperare inter-sectorială de lucru cu 

copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea 

Activităţi:  

 Asigurarea desfășurării şedinţelor trimestriale ale grupurilor de lucru locale privind 

mecanismul intersectorial de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi copiii în conflict 

cu legea; 

 Desfăşurarea meselor rotunde cu participarea factorilor de decizie locali în 5 raioane (Bălţi, 

Orhei, Ungheni, Căuşeni şi Leova); 

 Elaborarea indicatorilor de management pe cazuri individuale cu implicarea copiilor sub 

vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea şi aplicarea mecanismului de 

dejudiciarizare la nivel local; 

 Organizarea Mesei Rotunde la nivel național cu participarea factorilor de decizie în vederea 

prezentării rezultatelor practicii de aplicare a schemei de dejudiciarizare; 

 Organizarea schimbului de experienţă între specialiştii ce lucrează cu şi pentru copii în 

cadrul regiunilor pilot şi a celor învecinate lor (Bălţi, Ungheni, Căuşeni, Orhei şi Leova). 

Obiectiv 2: Crearea unui mediu propice şi consolidarea capacităţilor specialiştilor în 

vederea utilizării schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea 

copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea 

Activităţi:  

 Organizarea instruirii pentru 75 de specialiști ce lucrează cu şi pentru copii privind procedura 

participării în calitate de reprezentant legal în cadrul procesului penal; 

 Elaborarea curriculumului şi instruirea a 20 de mediatori specializați pe cauze cu implicarea 



copiilor în vederea prestării serviciilor de mediere; 

 Elaborarea recomandărilor privind rolul procurorului în cadrul schemei de dejudiciarizare a 

cazurilor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea; 

 Organizarea Mesei rotunde  în vederea validării recomandărilor privind rolul procurorului în 

cadrul schemei de dejudiciarizare a cazurilor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii 

penale şi a celor în conflict cu legea; 

 Organizarea instruirii pentru 50 de procurori privind rolul acestora în cadrul schemei de 

dejudiciarizare a cazurilor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în 

conflict cu legea; 

 Elaborarea instrumentelor şi a metodologiei de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale 

şi a celor în conflict cu legea pentru psihologii şcolari, psihologii din cadrul Serviciilor de 

Asistență Psihopedagogică (SAP) şi consilierilor de probațiune, precum şi instruirea a 60 de 

specialiști în vederea aplicării acestora. 

Obiectiv 3: Modelarea programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în 

situație de risc.  

Activităţi:  

 Elaborarea programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situație de risc; 

 Organizarea mesei rotunde privind validarea programului de prevenire a delincvenței pentru 

copiii în situaţie de risc; 

 Organizarea instruirii pentru 100 de specialişti (asistenţi sociali, poliţişti, consilieri de 

probaţiune, psihologi) în vederea aplicării programului de prevenire  a delincvenței juvenile; 

 Organizarea procesului de pilotare a programului de prevenire  a delincvenței juvenile; 

 Organizarea conferinței naționale cu implicarea a 50 de reprezentanți ai factorilor de decizie, 

în vederea totalizării realizărilor proiectului. 

Rezultate scontate ale proiectului: 

 Rata redusă de la 62,5 % la 50 % a copiilor condamnați, aceştia fiind identificați şi protejați 

prin intermediul mecanismului de cooperare inter-sectorială consolidat pentru lucru cu copiii 

sub vârsta răspunderii penale şi cei în conflict cu legea în cadrul a 5 raioane pilot – Bălţi, 

Orhei, Ungheni, Căuşeni şi Leova; 

 Rata copiilor beneficiari ai schemei de dejudiciarizare crescută de la 37% la 47% datorită 

unui mediu activat prin dezvoltarea capacităților specialiștilor de aplicare a acesteia în 5 

raioane pilot – Bălţi, Orhei, Ungheni, Căuşeni şi Leova; 

 Rata copiilor în conflict cu legea din cele 5 raioane pilot – Bălţi, Orhei, Ungheni, Căuşeni şi 

Leova, redusă de la 15% la 8 %  din rata naţională a copiilor condamnați urmare a elaborării 

şi implementării programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situație de risc.  

 

 


