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Institutul de Reforme Penale este o 
organizație nonguvernamentală misiunea 
căreia este de a contribui la respectarea 
drepturilor omului în Republica Moldova 
prin reformarea sistemului de justiție 
penală și susținerea inițiativelor 
comunitare. 

Pe parcursul a 12 ani, Institutul de 
Reforme Penale a implementat peste 
30 de proiecte în domeniul respectării 
drepturilor omului în sistemul de justiţie 
inclusiv promovarea aplicării alternativelor 
la detenţie; pilotarea şi implementarea 
probaţiunii, a muncii neremunerate în 
folosul comunităţii şi a instituţiei medierii; 
pregătirea pentru liberare a deţinuţilor 
şi reintegrarea socială post-detenţie; 
monitorizarea respectării drepturilor 
persoanelor aflate în detenţie; asigurarea 
drepturilor migranţilor; acordarea de 
asistenţă juridică pentru persoanele în 
detenţie; promovarea bunelor practici în 
domeniul justiţiei pentru copii;  justiţie 
restaurativă; implicarea şi activismul 
cetăţenilor din comunitate în exercitarea 
justiţiei; prevenirea delicvenţei juvenile; 
combaterea torturii, etc.

The Institute for Penal Reform (IRP) is a 
non-governmental organization with the 
mission to contribute to the respect of the 
human rights in the Republic of Moldova 
by reforming the criminal justice system 
and supporting the community initiatives.

For 12 years, the Institute for Penal Reform 
has implemented over 30 projects in the 
following  fields: observance of human 
rights within the justice system, promotion 
of the alternatives to detention; piloting and 
implementing probation, community work 
and mediation institution; preparation for 
release social re-integration after release 
from detention places; monitoring the 
observance of the rights of the arrested 
persons; enforcement of the rights of the 
migrants; provision of legal assistance 
to persons in detention; promotion of 
best practices in the field of  justice for 
children; restorative justice;  community 
involvement and activism in the exercise 
of justice; prevention of juvenile 
delinquency; torture prevention, etc.
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În perioada de după declararea independenţei Republicii 
Moldova au fost lansate mai multe iniţiative de reformă. 
În majoritate, acestea au abordat problema justiţiei prin 
prisma justiţiei ca sistem de organe. Implementarea cu 
succes a unor asemenea reforme nu face decît să creeze 
un sistem de justiţie autosuficient, funcţional, dar care 
nu prezintă garanţia incontestabilă a eficienţei lui. Doar 
în ultimii cîţiva ani reforma justiţiei începe a fi abordată 
şi din perspectiva justiţiabilului. Procesul de reformă este 
orientat spre respectarea angajamentelor pe care statul 
şi le-a asumat prin aderarea la tratate internaţionale. 
Actele internaţionale, caracterizate prin diversitate, 
oferă o complexitate clară de standarde care urmează 
a fi reflectate în legislaţia naţională. Plus de aceasta, 
există multiple exemple de bune practici, care ar ajuta 
la conturarea unui sistem funcţional, nediscriminator şi 
eficient de justiţie.

Aşteptările de rezultate imediate de la reformă nu 
sunt reale. Statele cu sisteme avansate şi - au conturat 
principiile democratice sute de ani. Avantajul nostru 
este posibilitatea de a valorifica lecţiile învăţate. Reforma 
unui sistem nu presupune numai modificări legislative. 
Or, legislaţia adoptată este adusă la îndeplinire de 
către oameni. Schimbarea mentalităţii, depăşirea 
stereotipurilor funcţionarilor şi potenţialilor justiţiabili 
este capitolul cel mai greu de îndeplinit al reformei. 

Promovarea unor noi modele şi implementarea acestora 
este greu de realizat mai întîi datorită tradiţionalismului 
societăţii, care neglijează sau neagă tot ceea ce este 

nou, în al doilea rînd – un mecanism nou trebuie 
fundamentat şi argumentat ştiinţific. Realitatea 
juridică şi mecanismul de reglementare juridică nu 
poate cunoaşte experimente accidentale, din care motiv 
se cere abordarea coerent-sistemică a problemelor, a 
contextului şi interferenţelor sistematice ale acestora, 
formularea unor soluţii şi aprecierea eventualului 
impact al unor noi modele şi mecanisme asupra ordinii 
şi armoniei sociale.

Institutul de Reforme Penale este o organizație 
nonguvernamentală scopul căreia este de a contribui la 
respectarea drepturilor omului în Republica Moldova 
prin reformarea sistemului de justiție penală şi 
susținerea inițiativelor comunitare. În ultimii trei ani 
au fost continuate mai multe dintre iniţiativele noastre 
anterioare, dar şi lansate iniţiative noi. Rolul nostru este 
de a facilita procesele de reformare, asigurînd că reforma 
duce la garanţii extinse de protecţie a drepturilor omului 
şi nu duce la crearea unor sisteme care neglijează valorile 
fundamentale, general recunoscute.

Produsele intelectuale ale proiectelor desfăşurate de 
către IRP au fost preluate în mare parte de către factorii 
de decizie, devenind parte integrantă a practicilor 
cotidiene din domeniul justiţiei. Aportul nostru 
poate fi evaluat prin faptul că multe dintre abordările 
din sistemul de justiţiei au fost remodelate, aşa încît 
sistemul de justiţie să asigure o mai bună protecţie a 
drepturilor şi libertăţilor omului.

Acţiunile IRP au fost realizate prin implicarea activă, 
permanentă şi coerentă a Parlamentului, Consiliului 
Superior al Magistraturii, Guvernului şi Ministerului 
Justiţiei, Procuraturii Generale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Uniunii Avocaţilor, organizaţiilor 
neguvernamentale active în domeniu şi comunităţii 
partenerilor de dezvoltare.

Noi vom continua aceste eforturi şi mizăm pe suport şi 
cooperare. 

MeSAJUl 
DIReCTORUlUI
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In the period following the declaration of the Republic 
of Moldova’s independence, a number of reform 
initiatives were drafted. Most of them tackled the issue 
of the justice through the perspective of justice as a 
system of bodies. The succesfull implementation of 
such reforms creates a self-sufficing, functional justice 
system, but failing in providing the irrefutable guarantee 
of its efficiency. It was only since the last years  that the 
justice reform has been dealt with from the view of the 
litigant. The reforming process is oriented towards the 
compliance to the engagements the state assumed by 
accession to international treaties. The international 
documents, characterized by diversity, offer a clear 
complexity of standards which are to be reflected in the 
national legislation. In addition, there are numerous 
examples of good practices which could facilitate the 
profile outlining of a functional, non-discriminatory 
and efficient system of justice. 

The expectations for immediate results of a reform 
are unrealistic. The states with advanced systems have 
shaped their democratic principles for centuries. Our 
advantage resides in the possibility to employ the learned 
lessons. The reform of a system does not presume only 
legislative amendments as the adopted legislation is 
applied in life by people. The shift of the mentality, 
overcoming of the stereotypes specific to clerks and 
potential litigants is the most difficult chapter in the 
realization of a reform. 

Promotion of new models and the implementation 

thereof proves to be hard to achieve, firstly, due to the 
traditionalism of the society neglecting or denying 
anything new, and secondly – due to the necessity 
for the elaboration of a new, scientifically supported 
mechanism. The legal reality and the mechanism of 
legal regulation may not know accidental experiments, 
for this reason it is requested a coherent and sistemic 
approach of the issues, of the context and sistematical 
interferences thereof, formulation of certain solutions 
and assesment of the possible impact of new models 
and mechanisms on the social order and harmony. 

The Institute for Penal Reform (IRP) is a non-
governmental organization with the mission to 
contribute to the respect of the human rights in the 
Republic of Moldova by reforming the system of 
criminal justice and supporting the community’s 
initiatives. Over the last three years, a number of 
our anterior initiatives have been continued, though 
new initiatives have been also launched.  Our role is 
to facilitate the reform processes, assuring that the 
reform leads to extended  guarantees for human right 
protection and not conducting to systems ignoring 
fundamental generally renown values. 

The intellectual products derived from the projects 
carried out by IRP have been mostly taken by the 
decision-makers, to become an organic part of the daily 
practices in the field of justice. Our contribution may be 
assessed by the fact that many approaches in the system 
of justice have been remodelled, so that the system of 
justice may provide for a more efficient protection of 
human rights and liberties. 

The actions of IRP have been performed by active, 
permanent and coherent  involvement of the Parliament, 
the Superior Council of Magistracy, the Government 
and the Ministry of Justice, the General Prosecutor, 
the Ministry of Interior, the Union of Lawyers, non-
governmental organizations and the community of 
development partners. We shall continue our work 
relying on support and cooperation.

Victor Zaharia, Director IRP
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ISToRIC
Din momentul constituirii, Institutul de Reforme Penale 
(IRP) a stabilit drept prioritară reforma sistemului de 
pedepse penale prin includerea în legislaţie a unor măsuri 
comunitare, alternative la detenţie.

Ideea a fost susţinută de Fundaţia Soros Moldova, 
în anul 2002, odată cu implementarea proiectului 
„Reforma Penitenciară în Republica Moldova”, finanțat 
în parteneriat cu Comitetul Helsinki din Olanda. În 
aceeaşi perioadă, în colaborare cu Ministerul Justiţiei, 
a fost format un grup de experţi naţionali, în frunte cu 
ministrul justiţiei, cu scopul identificării unor instituţii 
noi pentru justiţia penală şi elaborării proiectelor de 
lege pentru acestea, fiind studiată minuţios experienţa 
internaţională. Au fost identificate: munca comunitară, 
probaţiunea şi medierea în cauzele penale, fiind luate 
în considerare realităţile Moldovei. În acest proces s-au 
implicat substanţial Parlamentul, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, 
Ministerul de Interne, Baroul de Avocaţi, cu care au fost 

încheiate acorduri de colaborare. 

În procesul de promovare a reformelor au intervenit şi 
alte structuri: Ambasada Marii Britanii la Chişinău (iunie 
2003) cu proiectul „Pilotarea probaţiunii în Republica 
Moldova”; Reforma Penală Internaţională (PRI), fiind 
realizat proiectul comun „Consolidarea Societăţii Civile, 
Sănătatea şi Drepturile Omului în instituţiile penitenciare”, 
cu suportul financiar al Organizaţiei Interbisericeşti 
pentru Cooperare în Dezvoltare (ICCO) şi Cordaid şi cu 
participarea Royal Netherlands Tuberculosis Foundation 
(KNCV) (august 2003). 

În septembrie 2003, în promovarea reformelor în domeniul 
Justiţiei Juvenile s-a implicat activ Reprezentanţa UNICEF 
în Moldova, fiind implementat proiectul „Alternative la 
detenţie şi asistenţă juridică pentru minorii din sistemul de 
justiţie penală”, iar în august 2004 a fost iniţiat proiectul 
„Acordarea asistenţei juridice şi psihosociale pentru copii 
în sistemul de justiţie penală”. În luna noiembrie 2003, 
Fundaţia Soros Moldova, în scopul unei continuităţi 
a activităţilor, contribuie la implementarea proiectului 
„Reforma sistemului pedepselor penale şi promovarea 
alternativelor la detenţie”. 

Începînd cu anul 2005, IRP se antrenează în procesul 
de elaborare și consolidare a mecanismului medierii 
conflictelor penale deschizînd în acest an primul Centru 
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2001

2004

Since its constitution, the Institute for Penal Reform 
(IRP) has set out its priority - the reform in the system 
of criminal penalties by including community-based 
measures in the legislation, that would offer an alternative 
to detention. 

The initiative was supported by the Soros Moldova 
Foundation, in 2002, in parallel with the implementation 
of the project ”Penitentiary Reform in the Republic of 
Moldova”, financed in partnership with the Helsinki 
Committee from Netherlands. In the same period, in 
collaboration with the Ministry of Justice, a group of 
national experts was created, chaired by the minister 
of justice, aiming to identify new institutions for the 
criminal justice and elaboration of draft laws therefor, 
with a preliminary and thorough study of international 
experience.  The following institutions were identified: 
the community work, probation and mediation in 
criminal cases, on account of Moldova’s state of affairs. 
The Parliament, the Supreme Council of Magistracy, 

the Ministry of Justice, the 
General Prosecutor, the Minister 
of Internal Affairs, the Bar 
Association were substantially 
involved in the process, and 
collaboration agreements were 
concluded therewith. 

Also, in the process of promoting 
reforms, other structures took 
part: British Embassy Chişinău 
(June 2003) with the project 
“Piloting probation in the 
Republic of Moldova”; the Penal 
Reform International (PRI), in the 
implementation of the common 

project “Strengthening Civil Society, Health and Human 
Rights in Prisons”, with the financial support of  the 
Interchurch Organisation for Development Cooperation 
(ICCO), Cordaid, also with the participation of Royal 
Netherlands Tuberculosis Foundation (KNCV) (August 
2003). 

In September 2003, UNICEF Moldova was actively 
involved in the promotion of reforms in juvenile justice, 
being implemented the project “Alternatives to detention 
and legal assistance to juveniles in the penal justice 
system”, and in August 2004 the project “Provision with 
legal and psycho-social assistance to children in the penal 
justice system”. In November 2003, the Soros Foundation 
Moldova, for the purpose of continuity of activities, 
contributed to the implementation of the project “Reform 
of the penalties’ system and promotion of alternatives to 
detention”. 

IRP has been engaged in the process of elaboration and 
strengthening of mediation mechanism of penal conflicts 
since 2005, and this year it opened the first Mediation 
Centre in the Republic of Moldova within the IPR. 

On June 1st 2006, IRP, with the financial support of 
SIDA and of Soros-Moldova Foundation, launched a new 
program: “Marginalized groups. Social reintegration of 
ex-detainees”. This program had the objective to improve 
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de Mediere din Republica Moldova, în cadrul Institutului 
de Reforme Penale. 

La 1 iunie 2006 IRP, cu sprijinul financiar al Agenţiei 
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 
(SIDA) şi al Fundaţiei Soros-Moldova, a lansat un nou 
program: „Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a 
deţinuţilor”. Acest program avea ca obiectiv îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de asistenţă pentru reintegrare 
socială a persoanelor liberate din detenţie, prin crearea 
şi consolidarea mecanismelor de interacţiune dintre 
serviciile de pregătire pentru liberare din penitenciar şi 
cele de reintegrare socială din comunitate. 

Începînd cu anul 2009, IRP îşi extinde aria de activitate 
şi asupra domeniului migraţiei odată cu implementarea 
proiectului “Cooperare tehnica şi dezvoltarea capacităţilor 
pentru guvernul Ukrainei şi Moldovei privind 
implementarea Acordului de Readmisie cu Uniunea 
Europeană (GUMIRA)” implementat în parteneriat cu 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) cu 
sprijinul Comisiei Europene. 

În perioada 2010-2012, IRP continuă să întreprindă 
acțiuni de promovare și consolidare a rezultatelor de 
reformă în domeniile sale prioritare, lansînd concomitent 
noi iniţiative.

1110 HistoryIstoric

JUSTIțIA PenTRU 
CoPII

2005

Un copil aflat în conflict cu legea penală rămîne subiect al drepturilor şi 
libertăţilor sale fundamentale,  astfel trebuie asigurat ca toate acţiunile 
sa fie călăuzite, în primul rînd, de interesul superior al copilului.

the quality of assistance services for social reintegration 
of people released from detention, by creating and 
strengthening the interaction mechanisms between the 
services for preparation of release from penitentiary and 
social reintegration services in community.  

Since 2009, IRP has extended its area of activities 
over migration matters at the same time with the 
implementation of the project “Technical Cooperation 
and Capacity Building of Ukrainian and Moldovan 
Governments for the implementation of Readmission 
Agreements with the European Union (GUMIRA)” 
implemented in partnership with the International 
Organization for Migration (IOM) with the support of 
the European Commission. 

In the period 2010-2012, IRP continued to take actions 
of promotion and strengthening the reform results in its 
prior areas, concomitantly launching new initiatives.  
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din Judecători din cadrul Judecătoriei Bălţi precum și 
reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii. 
Scopul acestei vizite a constat în realizarea unui schimb 
de informaţii şi a bunelor practici în domeniul justiţiei 
pentru copii, reuşind astfel cunoaşterea competenţei 
organelor care promovează politici în domeniul de 
referinţă, precum şi mecanismul de interacțiune a 
autorităților în administrarea cazurilor cu implicare 
a copiilor, colectarea de informații privind serviciile 
create pentru copiii în contact cu sistemul de justiție.  
În contextul aceluiași proiect a fost realizat un studiu 
de fezabilitate, privind sistemul instanțelor specializate 
pentru copii, primul de acest gen realizat în Moldova. 

O altă direcţie importantă a constituit-o monitorizarea 
respectării drepturilor copiilor implicaţi în cauzele 
penale aflate pe rol în cadrul Judecătoriei mun. Bălţi. 
Procedura de monitorizare a constat în urmărirea 
permanentă a şedinţelor de judecată la care participau 
copiii-inculpați, victime și martori. Drept rezultat, în 
perioada 01 octombrie 2010-15 august 2011, au fost 
monitorizate 260 de şedinţe de judecată, desfăşurate 
în cadrul a 93 de cauze penale cu implicarea a 136 de 
copii. În baza datelor colectate, au fost formulate o serie 
de recomandări pentru perfecţionarea mecanismului de 
justiţie pentru copii. 

Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu 
UNICEF-Moldova, a susținut necesitatea iniţierii unor 
acţiuni de reformare și îmbunătățire a practicilor de 
lucru cu copii implicaţi în Sistemul de Justiție Penală 
din Republica Moldova. Astfel, perioada 2010-2013,  
a marcat iniţiative ce urmăresc obiectivul de dezvoltare 
şi consolidare a practicilor de justiţie prietenoasă 
copiilor, contribuind la sporirea nivelului de protecţie a 
drepturilor copiilor aflaţi în conflict cu legea penală sau 
în contact cu sistemul de Justiţie al Republicii Moldova.  

Printre paşii de reformare se înscrie şi implementarea 
proiectului “Promovarea noilor elemente de justiție 
pentru copii în sistemul de Justiţie din Republica 
Moldova” lansat în iulie 2010. Desfășurat timp de 15 luni, 
proiectul a oferit soluţii eficiente problemelor sistemului 
de protecție a copiilor în conflict cu legea. Acţiunile ce 
au fost realizate au urmărit în totalitate implementarea 
recomandărilor internaționale referitor la tratamentul 
minorului în sistemul de justiţie penală. Ideea generală 
a proiectului a fost încurajarea și sensibilizarea factorilor 
de decizie ca aceştia să aplice și să utilizeze mai des diverse 
mecanisme alternative la procesele penale, pentru copii 
în conflict cu legea penală. În calitate de regiune pilot a 
fost identificat municipiul Bălţi. 

Una din direcțiile de activitate a fost promovarea 
procedurilor prietenoase copiilor, în activitatea ofiţerilor 
de urmărire penală şi a procurorilor. În acest context, a 
fost elaborată o curiculă de instruire inițială a ofiţerilor 
de urmărire penală “Justiția pentru copii”, suport 
pentru un nou curs în domeniu, predat la Academia de 
Poliţie “Ștefan cel Mare” din mun. Chişinău. 

O altă direcție prioritară a fost promovarea conceptului 
instanțelor specializate pentru copii. Spre atingerea 
acestui obiectiv, a fost organizată o vizită de studiere 
a practicii sistemului de instanţe specializate pentru 
minori din România, de către o delegaţie formată 

Calendar pentru promovarea principiilor justiţiei prietenoase 
copiilor

Calendar for the promotion of the child friendly justice principles 

The Institute for Penal Reform, in partnership with 
UNICEF Moldova, has supported the necessity to 
initiate the actions of reforming and improving the 
practices to work with children involved in the criminal 
justice system in the Republic of Moldova. Thus, the 
period 2010-2013, has marked initiatives aiming at 
the development and consolidation of friendly justice 
practices towards children, enhancing the level of right 
protection for children in conflict with the law or in 
contact with justice system of the Republic of Moldova.  

Implementation of the project “Promotion of new 
justice elements for children in the justice system of 
the Republic of Moldova”, launched in July 2010, 
was among the steps to reform. With a span over 15 
months, the project offered efficient solutions to the 
protection system for children in conflict with the law. 
The taken actions followed closely the implementation 
of international recommendations on the treatment 
of minors in the criminal justice system.  The general 
idea of the project was to encourage and raise awareness 
of, the decision makers to apply and use more often 
different mechanisms alternative to penal processes 

for children in conflict with the 
penal law.  Bălți municipality was 
identified as a pilot region. 

 One of the working directions 
was the promotion of child-
friendly procedures within the 
activity of investigation officers 
and prosecutors. In this context, 
a curriculum on initial training, 
“Justice for children”, was elaborated 
for the criminal investigation officers, 
support of a new subject for teaching 
students at the Police Academy 
“Ștefan cel Mare” in Chişinău. 

Another priority direction was 
promoting the concept of specialized 
courts for children. To attain this 
objective, a visit was organized to 
study the practice of specialized 
courts’ system for children in 

Romania, by a delegation of judges of Bălți Court and 
representatives of the Superior Council of Magistracy. 
The purpose of the visit was to exchange knowledge 
and good practices in the field of children justice. It has 
been achieved thus the comprehension of: competence 
of bodies promoting policies in the area of reference, 
the interaction mechanism between authorities in 
administering the cases involving children, collection 
of data concerning services created for children in 
contact with the justice system.  In the context of the 
same project, a feasibility study was conducted, the 
first of this kind in Moldova, concerning the system of 
specialized courts for children. 

Another important direction was to monitor whether 
the rights of the children involved in undergoing 
penal processes in the Bălţi Court are respected. The 
monitoring consisted in the permanent observance 
of court proceedings in which children participated 
as defendants, victims and witnesses.  As a result, in 
the period from October 1st 2010 to August 15th 
2011, 260 proceedings were monitored. These 
proceedings were carried out within 93 penal cases 
involving 136 children. Based on the collected data, 
a series of recommendations were formulated for the 

Expoziție a fotografiilor făcute de copiii din penitenciarul Lipcani în cadrul proiectului 
Photovoice, implementat de CJC Lipcani cu suportul IRP. 1 iunie 2012, Chișinău

Exhibition of photos taken by children from the Lipcani penitentiary, within 
the Photovoice project, implemented by CJC Lipcani with the support of IRP.                  

June 1st 2012, Chișinău
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În același timp, IRP a facilitat organizarea şedinţelor 
de consiliere psihologică, și aplicarea programelor 
de reeducare comportamentală copiilor cu un 
comportament deviant sau delincvent din mun. Bălţi. 
142 de minori au participat la asemenea activităţi. De 
asemenea, au fost facilitate 15 cazuri de mediere dintre 
care 13 au fost încheiate prin Acord de împăcare, 
document ce a servit la încetarea procesului penal.  

Din iunie 2011, Institutul de Reforme Penale şi-a extins 
aria de promovarea și implementare a activităţilor în 
domeniul justiţiei prietenoase copiilor ajungînd şi în 
raionul Leova. Aici, timp de 4 luni, a fost susţinut un 
spectru variat de activităţi pentru copiii în conflict cu 
legea și pentru cei din categoria de risc; a fost monitorizată 
activitatea comisiei pentru persoane minore şi modul 
în care sunt respectate drepturile copiilor în instanţele 
de judecată. În același timp, la faza de urmărire penala 
sau, după caz,  în cadrul ședințelor de judecată, copii 
au beneficiat de asistenţă psihologică gratuită, precum 
şi de oportunitatea participării la diverse programe 
psiho-sociale pentru prevenirea  comportamentului 
delincvent în rîndul copiilor din categoriile de risc. 

În septembrie 2011, IRP a organizat în Chișinău o 
conferință internațională “Fenomenul delincvenţei 
juvenile în Republica Moldova: provocări şi soluţii” 
pentru a prezenta totalizarea rezultatelor obţinute 
pe parcursul a 15 luni de lucru intens în domeniul 
justiției prietenoase copiilor. La sesiunile de lucru ale 
conferinţei au participat oficiali din guvern, funcţionari 
din ministerele şi subdiviziunile de resort, angajaţi din 
administraţia publică locală, judecători, procurori, 
ofiţeri de poliţie, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor 
şi organizaţiilor internaţionale. Printre invitaţi s-au mai 
numărat experţi din Moldova, România, Lituania, 
Letonia şi Estonia, care au împărtăşit experiența bunelor 
practici în domeniu, urmate de elaborarea unei serii de 
recomandări specifice şi argumentate pentru instituțiile 
relevante din Moldova.

Următorul pas spre consolidarea sistemului de Justiţie 
pentru copii a fost implementarea activităţilor proiectului 
“Promovarea mecanismului de dejudiciarizare pentru 
copiii în conflict cu legea”  lansat în decembrie 2011, 
acestea desfășurîndu-se în trei regiuni pilot: Căuşeni, 

Ungheni, Bălţi .

Strategia acestui proiect a fost de a dezvolta și consolida 
mecanismul de dejudiciarizare a cauzelor penale cu 
implicarea copiilor prin stabilirea unei echipe de 
profesionişti şi factori de decizie care lucrează cu şi pentru 
copiii în conflict cu legea.  Astfel, în regiunile pilot, au 
fost create grupuri de lucru formate din reprezentanți 
din diverse instituții relevante, misiunea cărora era de 
a stabili o colaborare între reprezentanţii organelor 
de drept şi reprezentanţii serviciilor comunitare din 
localitate, rezultatul fiind referirea copilului acuzat aflat 
la faza de urmărire penală către mediator, psiholog sau 
asistent social, în funcţie de necesităţile depistate. 

În perioada de implementarea a proiectului, mecanismul 
de dejudiciarizare a fost aplicat pentru 32 de copii care 
manifestau un comportament deviant sau delincvent, 
astfel fiind  înregistrate 16 cazuri de mediere pe cauze 
penale finisate cu împăcarea părţilor. De asemenea, a 
fost acordată consiliere psihologică pentru 19 copii 
în conflict cu legea penală. Proiectul s-a încheiat 
cu organizarea unei conferințe naționale privind 
mecanismul de dejudiciarizare a cauzelor penale cu 
implicarea copiilor, eveniment ce a reunit reprezentanţii 
Instituţiilor de drept care lucrează cu copiii aflaţi în 
conflict cu legea  și activişti în domeniul drepturilor 
omului şi protecţiei drepturilor copilului. Membrii 
grupurilor de lucru, create în cadrul proiectului, au 
prezentat recomandările formulate 
pentru îmbunătățirea funcționalității 
mecanismului de dejudiciarizare. 

IRP a depus eforturi considerabile 
pentru a consolida capacitatea 
profesională a persoanelor  ce vin în 
contact cu copilul aflat în conflict cu 
legea sau cel aflat în situație de risc. În 
acest scop, periodic, au fost efectuate 
activităţi de instruire în mun. 
Chișinău, Bălți, or. Leova, Căușeni, 
Ungheni și Orhei şi pentru profesorii 
și asistenții sociali care activează în 
centrele comunitare pentru copii și 
tineri; mese rotunde cu implicarea 
factorilor de decizie în domeniul 
justiției penale; seminare de instruire 

improvement of the justice mechanism for children. 

At the same time, the Institute for Penal Reform enabled 
the organization of psychological counselling meetings 
and the application of behavioural re-education programs 
to children with a deviant or delinquent behaviour in 
Bălţi. 142 minors participated in such activities. Also, 
15 cases of mediation were facilitated, 13 of which 
concluded with settlement agreements which served to 
the termination of criminal case.  

Since June 2011, the Institute for Penal Reform has 
extended its area of promotion and implementation 
of the activities in the field of child-friendly justice 
reaching also the Leova district. In Leova, for a period 
of 4 months, a various range of activities was conducted 
for children in conflict with the law and for children in 
the risk category; the work of the minors’ commission 
was monitored, as well as the way the children’s rights are 
respected in courts. In parallel, at the stage of criminal 
prosecution, or in the court proceedings, the children 
benefitted from free psychological assistance, and had 
the opportunity to participate in various psycho-social 
programs for the prevention of delinquent behaviour 
among children in the risk category.  

In September 2011, IRP organized in Chișinău the 
international conference “The phenomenon of Juvenile 
Delinquency in the Republic of Moldova: challenges 
and solutions” to present the results acquired during 
a 15 month-period of intensive work in the field of 
child-friendly justice. Government officials, ministry 
and subdivision functionaries, clerks of the local 
public administration, judges, prosecutors, as well as 
NGO and international organizations’ representatives 
participated in the sessions of the conference. Experts 

from Moldova, Romania, Lithuania, Latvia and Estonia 
honoured the invitation to the conference, shared their 
good practices in the field, and elaborated a series of 
specific recommendations and arguments for relevant 
institutions in Moldova.

The next step to consolidate the system of justice 
for children was the implementation of the project 
“Promotion of the diversion mechanism for the children 
in conflict with the law” launched in December 2011, 
with activities carried out in three pilot regions: Căuşeni, 
Ungheni, Bălţi.

The strategy of this project aimed at developing and 
consolidating the diversion mechanism of penal processes 
involving children by establishing a team of professionals 
and decision makers who work with, and for the children 
in conflict with the law. Thus, in the pilot regions, 
working groups were created from representatives of 
various relevant institutions, with the mission to establish 
collaboration between the representatives of legal bodies 
and the representatives of community services in the 
area. The result resided in the referral of the child under 
criminal prosecution to a mediator, psychologist or social 
worker according to the necessities.  

During the implementation of the project, the diversion 
mechanism was applied for 32 children with a deviant 
or offending behaviour. Thus, 16 cases of mediation 

were registered as concluded with 
the conciliation of the parties. Also, 
psychological counselling was ensured 
to 19 children in the conflict with the 
penal law. The project was concluded 
with the organization of a national 
conference on the diversion mechanism 
of the penal processes involving 
children, event which reunited legal 
institutions’ representatives working 
with children in conflict with the law 
and activists in the field of human rights 
and protection of children’s rights.  
The members of the working groups, 
created within the project, presented 
the recommendations elaborated for 
the improvement of the functionality 
of the diversion mechanism. 
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pentru psihologi etc. În 
2011, ofiţerii de poliţie 
din raioanele de sud au 
beneficiat de instruire 
pentru a-și perfecţiona 
metodele de prevenire 
a delincvenţei juvenile. 
Tot în 2011, procurorii 
din raioanele de sud 
ale ţării au participat 
la întruniri organizate 
în scopul de a discuta 
și analiza modul de 
aplicare a practicilor 
prietenoase copiilor 
în activitatea lor. În 
2012, reprezentanţi 
ai Birourilor de Probaţiune, din raioane ale țării, şi-
au perfecţionat cunoştinţele în domeniul practicilor 
de lucru cu copiii în conflict cu legea, în cadrul  
instruirii„Justiţia pentru Copii: Rolul Consilierului de 
probaţiune în promovarea practicilor de dejudiciarizare 
a cauzelor penale”. 

La moment, Institutul de Reforme Penale continuă să 
promoveze conceptul de Justiţie prietenoasă Copiilor 
prin implementarea unui nou proiect:  “O mai bună 
protecție și suport pentru copii aflați în conflict cu 
legea sau în contact cu sistemul de justiție al Republicii 
Moldova. Promovarea mecanismului de dejudiciarizare 
a cauzelor penale”  lansat în septembrie 2012, urmînd 
să se desfăşoare timp de 2 ani. 

Raioanele Orhei, Ungheni, Căuşeni, Leova și mun. 
Bălţi, au fost selectate drept regiuni pilot, în care, pe 
durata implementării proiectului, va fi consolidat 
mecanismul de colaborarea inter-sectorială a 
reprezentanților organelor de drept şi cei ai serviciilor 
psiho-sociale din comunitate, astfel încît să fie asigurată 
protecţia copilului implicat în sistemul de justiţie penală 
prin minimalizarea contactului acestuia cu organele de 
urmărire penală sau cele judiciare. 

Proiectul va susţine dezvoltarea şi aplicarea serviciilor 
de mediere, consiliere psihologică şi alte servicii psiho-
sociale destinate copiilor sub vîrsta răspunderii penale 
(pînă la 14 ani), copii în conflict cu legea (14-18 ani) şi 
părinţilor acestor copii. 

IPR took substantial efforts to enhance the professional 
capacity of the people who approach the children in 
conflict with the law or children at risk situations. For 
this purpose, trainings were periodically organized in 
Chișinău, Bălți, Leova, Căușeni, Ungheni and Orhei 
for the teachers and social workers working in the 
community centres for children and youth; round 
tables with the participation of decision makers in 
the field of penal justice; seminars for psychologists, 
etc. In 2011, the police officers from the southern 
districts benefited from the training in what concerns 
the improvement of their methods to prevent juvenile 
delinquency. In the same year, the prosecutors from 
the southern districts of the country participated 
in meetings organized to discuss and analyse the 
application of child-friendly practices in their activity. 
In 2012, representatives of the Probation Offices from 

the country’s districts improved their knowledge on 
working practices with children in conflict with the law, 
within the training “Justice for Children: The Role of 
the Probation Counsellor in promoting the diversion 
practices of penal cases”. 

At present, the Institute for Penal Reform continues 
to promote the concept of child friendly justice by 
implementing a new project:  “A better protection and 
support for the children in conflict with the law or in 
contact with justice system of the Republic of Moldova. 
Promotion of the diversion mechanism within penal 
cases” launched in September 2012, with a due 2-year 
term.

The Orhei, Ungheni, Căuşeni, Leova districts and 
Bălţi municipality have been selected as pilot-regions, 
in which, during the implementation of the project, 
the mechanism of inter-sectorial collaboration will be 
consolidated between the legal bodies and psycho-social 
community services representatives, so to ensure the 
protection of the child involved in the criminal justice 
system by minimalizing his contact with the judiciary or 
criminal prosecution bodies.   

The project will support the development and the 
application of mediation, psychological counselling 
services, or other, destined to children under  the age of 
criminal liability (up to 14 years old), children in conflict 
with the law (14-18 years old) and their parents.
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Probaţiunea reprezintă o modalitate de 
sancţionare a in-fractorilor, constând în organizarea şi 
executarea supravegherii persoanei învinuite, inculpate 
sau condamnate prin monitorizarea comportamentului, 
acordarea de asistenţă individuală şi orientarea spre un 
mod de viaţă corect. În Republica Moldova, instituţia 
probaţiunii este implementată la nivel de proiecte 
pilot de către IRP începând cu anul 2003. În urma 
activităţilor de lobby şi advocacy întreprinse de IRP, 
serviciul de probaţiune a fost creat la nivel instituţional 
la 12 ianuarie 2007, preluînd în totalitate rezultatele 
proiectelor pilot ale IRP. Cadrul normativ-juridic al 
probaţiunii a fost consolidat prin Legea nr. 8-XVI din 
14.02.2008 cu privire la probaţiune. 

Cu toate că instituția probațiunii se află acum sub 
jurisdicția statului,  aceasta continuă să constituie una 
din direcţiile prioritare de activitate ale Institutului 
de Reforme Penale. În perioada 2010 - 2012, au fost 
întreprinse multiple acțiuni în vederea contribuirii la 
consolidarea instituției probațiunii pentru a asigura un 
sistem funcțional, echitabil și eficient. 

Astfel, în perioada iulie 2010 – iunie 2012, Institutul 
de Reforme Penale a monitorizat modalitatea de 
desfăşurare a activităţilor de probaţiune, în cadrul 
proiectului “Consolidarea implementării alternativelor 
la detenţie în Republica Moldova”, pus în aplicare cu 
suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta. 
Monitorizarea independentă a serviciului de probaţiune 
a servit drept un bun context pentru acesta de a cunoaşte 
propriile performanţe şi de a efectua lucruri concrete în 
vederea eficientizării activităţii de probaţiune. Procesul 
de monitorizare, desfăşurat pe parcursul unui an de 
zile, a inclus 879 de chestionare, 42 de focus grupuri 
şi 160 interviuri realizate cu implicarea judecătorilor, 
procurorilor, reprezentanţilor Administrației Publice 
Locale, consilierilor de probaţiune, persoanelor 
condamnate la pedepse non-privative de libertate 
precum şi a publicului larg. Constatările şi concluziile 

finale, deduse în urma monitorizării, au fost însumate în 
cadrul raportului „Probaţiunea în Republica Moldova”.

În urma rezultatelor monitorizării serviciului de 
probaţiune şi luînd în consideraţie politicile legislative 
existente în acest context, IRP a început în februarie 
2012, implementarea unui nou proiect în domeniu - 
“Consolidarea capacităţii de executare a alternativelor 
la detenţie în Moldova”, finanţat de Open Society 
Institute, Budapesta (HRGGP). Proiectul vine să 
contribuie la respectarea drepturilor persoanelor 
condamnate în comunitate prin o mai bună informare 
a beneficiarilor probaţiunii privind drepturile pe care le 
au și consolidarea integrității și capacității profesionale 
a serviciului de probațiune.  

Anul 2012 a fost şi anul în care serviciul de probaţiune 
a marcat 5 ani de activitate. În acest context, IRP a 
organizat o conferinţă internațională, ce a întrunit 
peste 80 de participanți, printre care actori implicaţi 
în consolidarea instituţiei probaţiunii în Republica 
Moldova, precum şi experţi internaţionali din România, 
Olanda, Letonia, Norvegia. În cadrul acesteia, a fost 
propusă şi creată Asociația Profesională a Consilierilor 
de Probațiune, drept formă instituţională independentă 
şi nonguvernamentală care să asigure implementarea 
dreptului de asociere al consilierilor de probațiune, în 
scopul consolidării capacităților profesionale ale acestora. 
Ulterior, Institutul de Reforme Penale a întreprins şi 
continuă să întreprindă diverse acţiuni de asistenţă 
şi sprijin în consolidarea asociaţiei precum: asistenţă 

Probation represents a sanction measure applied to 
the offenders, consisting in the organization and 
enforcement of a supervision of the accused person, 
the criminal defendant or the convicted defendant by 
monitoring his behavior, providing him with individual 
assistance, and guiding him towards a correct lifestyle. 
In the Republic of Moldova, the institution of probation 
has been implemented since 2003 in the form of pilot 
projects carried out by IRP. As a result of the lobby and 
advocacy undertaken by IRP, the probation service was 
established as an institution on January 12th, 2007, 
by taking over all the outcomes of the pilot projects of 
IRP. The legal regulatory framework on probation was 
developed by virtue of Law on Probation No. 8-XVI of 
February 14th, 2008.  

The probation institution is under the state 
jurisdiction; nevertheless, it still constitutes one of the 
prior directions in the activities of the Institute for 
Penal Reform. During the period from 2010 to 2012, 
numerous actions were conducted to contribute to the 
strengthening of the probation institution in view of a 
functional, equitable and efficient system.  

Thus, from July, 2010 to June, 2012, the Institute for 
Penal Reform monitored the manner in which probation 
activities were being performed, within the project 
“Strengthening the implementation of alternatives to 
detention in the Republic of Moldova”, carried out with 
the financial support of the Open Society Institute, 
Budapest. The independent monitoring of the probation 
service served as a good opportunity for the Probation 
Service to learn about its performances and take concrete 
measures for the improvement of its activities. This one-
year monitoring process comprised 879 questionnaires, 
42 focus groups and 160 interviews, completed with 
the participation of judges, prosecutors, representatives 
of the local public authorities, probation counsellors, 
persons convicted to non-custodial penalties, and the 
general public. The findings and the final conclusions, 

drawn from the monitoring, 
were summed up in the report 
“Probation in the Republic of 
Moldova”.

Upon the results of the probation 
service monitoring, and 
considering the legislative policies 
existing in the given context, 
IRP started, in February, 2012, 
the implementation of a new 
project - “Strengthening capacity 
of enforcing alternatives to 
detention in Moldova”, financed 
by Open Society Institute, 
Budapest (HRGGP). The project 
contributes to the enforcement 

of the convicted persons’ rights within community by 
better acquanting the probation beneficiaries with their 
rights, and strengthening the integrity and professional 
capacity of the probation service. 

2012 was also the year in which the probation service 
marked 5 years of activity. Within the context, 
IRP organized an international conference which 
gathered 80 participants: not only actors involved in 
the strengthening of the probation institution in the 
Republic of Moldova, but also international experts 
from Romania, Netherlands, Latvia and Norway. The 
Professional Association of Probation Counsellors was 
created within the conference, as an independent and 
non-governmental institutional form with the purpose 
to ensure the enforcement of the right to association 
of the probation counsellors aiming at the professional 
capacity building thereof.  

Afterwards, IRP undetook various actions providing 
assistance and support to the consolidation of the 
association, as follow: assistance in the registration 
of the association as a legal form; elaboration of the 
statute, logo, informational materials; assistance in the 
promotion and involvement of the association as a 
partner in different advocacy activities of IRP.  

At the same time, great efforts have been taken to 
strengthen the professional capacity of the probation 
service so that the probation counsellors to provide the 

Conferinţa internațională 
"5 ani de activitate a serviciului de probațiune. Provocări și perspective." 

International conference 
"Probation service - 5 years of activity. Perspectives and challenges."
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privind înregistrarea acesteia ca formă juridică; 
elaborarea statutului, logo-ului, materialelor 
informaţionale; asistenţă privind promovarea 
asociaţiei precum şi implicarea acesteia, în 
calitate de partener, în diverse activităţi de 
advocacy ale IRP. 

Concomitent, au fost depuse eforturi de 
consolidare a capacităţii profesionale a 
serviciului de probaţiune, aşa încît consilierii 
de probaţiune să asigure pentru beneficiarii 
probaţiunii un suport efectiv  în procesul 
de adoptare a unui comportament pro-
social şi respectarea drepturilor beneficiarilor 
probaţiunii.  Printre acţiuni se înscriu 
elaborarea curriculei de instruire iniţială 
şi continuă a consilierilor de probaţiune şi 
oferirea unei asemenea instruiri, elaborarea 
instrumentariului de lucru precum 
ghidul  consilierului de probaţiune, ghidul 
privind focalizarea resurselor disponibile în 
comunitate la necesităţile beneficiarilor probaţiunii. 
În vederea contribuirii la integritatea activităţii 
consilierilor de probaţiune a fost dezvoltat Codul de 
Etică a Consilierului de probaţiune, dar şi un ghid 
privind modalitatea de depunere a plîngerilor de către 
beneficiarii probaţiunii. 

Totodată, pentru o mai bună informare şi responsabilizare 
a beneficiarilor probaţiunii, au fost elaborate şi înmînate 
beneficiarilor probaţiunii broşuri ce conţin cele mai 
relevante informaţii privind statutul lor de beneficiar al 
probaţiunii.

În cadrul proiectului „Promovarea mecanismului de 
dejudiciarizare a cauzelor penale, pentru copiii în conflict 
cu legea”, implementat cu suportul Reprezentanţei 
UNICEF - Moldova, 25 de reprezentanţi ai Birourilor 
de Probaţiune de pe întreg teritoriul țării, au fost instruiți 
și specializați în lucru cu copii aflați în conflict cu legea.
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beneficiaries with an effective support in the process 
of adopting a pro-social behaviour and enforcement 
of beneficiaries’ rights. The actions taken included 
the elaboration of the initial and continuing training 
curriculum for the probation counsellors, along with the 
provision of these trainings, the elaboration  of working 
tools e.g. the probation counsellors’s guide, the guide 
on the focusing the resources available in community 
upon the necessities of the probation beneficiaries. 
In the view of contributing to the integrity of the 
probation counsellors’ activities, an Ethical Code of the 
Probation Counsellor was elaborated, as well as a guide 
on the filing method of the probation beneficiaries’ 
complaints. Concomitantly, in order to ensure a 
better supply of information to, and an increase of 
responsibility of the probation beneficiaries, brochures 
with relevant information on the statute of probation 
beneficiaries were elaborated and given to them.  

Within the project “Promotion of the diversion 
mechanism in criminal cases for children in conflict 
with the law”, implemented with the support of 
UNICEF – Moldova, 25 representatives of the 
Probation Offices throughout the country have been 
trained and specialized in the work with children in 
conflict with the law. 

Poster ce prezintă etapele parcurse de către beneficiarii probațiunii, odată ce 
instanța de judecată a emis hotarîrea definitivă de pedeapsă.

Poster showing the stages gone through by the probation beneficiaries, once 
the court emitted the final sentence.
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Datorită specificului şi noutăţii sale, 
pedeapsa penală sub forma de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii rămîne un domeniu strategic de 
activitate pentru Institutul de Reforme Penale. În scopul 
popularizării şi eficientizării aplicării acestei pedepse, 
IRP a întreprins importante acţiuni de monitorizare, 
informare şi mediatizare. 

Monitorizînd pe parcursul anilor 2010 – 2011 modul 
de executare a alternativelor la detenţie în Republica 
Moldova, IRP a identificat principalele lacune existente 
în privinţa aplicării şi executării muncii neremunerate 
în folosul comunităţii şi a formulat recomandările 
ce ar putea contribui la îmbunătăţirea aplicării şi 
executării acestei pedepse. IRP a susţinut şi continuă să 
susţină prin activităţile sale, serviciul de probaţiune în 
implementarea acestor recomandări. 

Astfel, în vederea facilitării modului de înţelegere de 
către administraţia publică locală a importantului 
rol avut în executarea sancţiunilor comunitare, a fost 

elaborat ghidul pentru primari „Munca neremunerată 
în folosul comunităţii”. 

În scopul contribuirii la respectarea drepturilor 
persoanelor condamnate la sancţiuni comunitare, 
iniţial, a fost elaborat şi distribuit un pliant pentru 
beneficiari, ce prezentă succint şi într-un limbaj 
accesibil, drepturile şi obligaţiile persoanei condamnate 
cu o astfel de pedeapsă. Ulterior, a fost elaborată 
broşura „Ce trebuie să ştiu dacă mi s-a aplicat pedeapsa 
cu muncă neremunerată în beneficiul comunităţii?” 
care cuprinde un spectru larg de răspunsuri la cele 
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Due to its specific traits and novelty, the penalty in the 
form of unpaid work to the benefit of the community 
remains a strategic operation field for the Institute for 
Penal Reform. To make this penalty known and efficient, 
IRP has undertaken essential actions of monitoring, 
information provision and media coverage.  

By monitoring, from 2010 to 2011, the enforcement 
of the alternatives to detention in the Republic of 
Moldova, IRP identified the main gaps related to 
the application and execution of unpaid community 
work, and developed recommendations enabling the 
improvement thereof. IRP supported, and continues 
to support, through its activities, the probation system 
within the implementation process of the mentioned 
recommendations.  

Thus, in view of enabling the local public authorities to 
understand their important role in the enforcement of 
community sanctions, it was elaborated the guide for 
mayors “Unpaid community work”.  

To enhance the respect for the 
rights of the persons sentenced 
to community work, a leaflet 
for beneficiaries was, initially, 
elaborated and distributed. The 
leaflet laid out briefly, in an 
accessible language, the rights 
and obligations of the persons 
undergoing such a penalty. Later, 
it was elaborated the brochure 
“What do I need to know if I am 
sentenced to unpaid community 
work?” comprising a wide range 
of answers to the most important 
questions the persons sentenced 
to community work might have. 

According to the monitoring undertaken by IRP, the 
most of the persons sentenced to community sanctions 
feel isolated, discriminated against and not accepted by 
the society, even regret the committed offence and are 
ready to change. In order to raise the awareness regarding 
their situation, IRP organized in 2010 and in 2012, 
on the International Human Rights Day, flashmobs 
in the northern and southern regions of the country, 
as well as in the capital city. These events mobilized 
not only the IRP volunteers, but also the persons who 
were executing the unpaid community work. The 
latter accepted to freely involve as volunteers in the 

   Flashmob "Spune DA alternativele la detenție!„ în Cahul, 2010
Flashmob „Say YES to the alternatives to detaintion!„ in Cahul, 2010
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Voluntarii IRP vorbesc trecătorilor despre beneficiile 
sancțiunilor comunitare în cadrul Flashmob-ului din Leova, 

2012. 

IPR volunteers talking to passers-by about the benefits of  
community sanctions during the Flashmob in Leova, 2012

mai importante întrebări pe care şi le-ar putea pune 
persoanele condamnate la sancţiuni comunitare. 

Conform monitorizărilor efectuate de IRP, majoritatea 
persoanelor condamnate la sancţiuni comunitare se simt 
izolate, discriminate şi neacceptate de către societate, 
chiar dacă regretă fapta ce au săvîrşit-o şi sunt gata să se 
schimbe. În scopul sensibilizării opiniei publice 
privind situația acestora, IRP a organizat în 2010 
și 2012, de Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului, flashmob-uri în regiunea de Nord și 
Sud a Republicii precum și în capitală. Acestea 
au mobilizat atît voluntarii din cadrul IRP cît și 
persoanele care, la moment, executau pedeapsa 
cu munca neremunerată în folosul comunităţii. 
Aceştia din urmă, au acceptat să se implice 
benevol în calitate de voluntari la promovarea 
muncii neremunerate în folosul comunităţii ca 
o alternativă eficientă la pedeapsa cu detenţie. 
În cadrul flashmob-urilor, voluntarii au 
promovat mesajele „Am dreptul la o şansă!”, 
“Susţine alternativele la detenţie!” în același 
timp măturînd spațiile publice, demonstrînd 
astfel publicului larg că munca neremunerată în 
folosul comunității este o alternativă eficientă la 
detenție.

24 Munca neremunerată  în folosul comunității
Dacă rezolvăm un conflict în mod constructiv, 

îi îndreptăm energia înspre creativitate şi dezvoltare.

 JUSTIțIA

ReSTAURATIvă

promotion of unpaid community work as an efficient 
alternative to detention. Within the flashmobs, the 
volunteers promoted the following messages: “I have 
the right to a second chance!”, “Support the alternatives 
to detention!”, at the same time sweeping the public 
spaces, thus, proving that unpaid community work is 
an efficient alternative to imprisonment.
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Cu toate că în lume medierea 
este o practică bine definită, în Republica 
Moldova instituţia medierii este una relativ 
nouă. Aceasta a început a fi aplicată din 
anul 2005, cînd Institutul de Reforme 
Penale a iniţiat activităţi de mediere în mun. 
Chişinău, raionul Ungheni şi Cahul. În anul 2007, 
activităţile de promovare a medierii au fost extinse în 
municipiul Bălți, raionul Telenești şi Făleşti. Odată 
cu adoptarea legii cu privire la mediere, în anul 2007, 
instituția medierii a fost preluată de către stat.

IRP, în cadrul proiectelor pe care le implementează, 
continuă să promoveze serviciile de mediere. Astfel, 
în contextul proiectului „Noi elemente de Justiție 
juvenilă în sistemul de justiție al Republicii Moldova”, 
implementat în perioada iulie 2010 – septembrie 
2011, cu suportul UNICEF Moldova, au fost acordate 
servicii de mediere în cazurile cu implicarea copiilor. 
Tot în cadrul acestui proiect, au fost identificate 
și lacunele privind buna funcționare a medierii în 
regiunile de referință (Bălţi, Leova, Căuşeni, Ungheni, 
Orhei) precum: nesolicitarea serviciilor de mediere de 
către judecători și procurori și neinformarea părților cu 
privire la această posibilitate sau necunoașterea de către 
publicul larg despre serviciile de mediere. 

Astfel, în scopul de a spori vizibilitatea medierii, au 
fost create şi instalate panouri informative cu privire la 
avantajele utilizării serviciilor de mediere. De asemenea, 
a fost creat un pliant și o broșură privind existența  
serviciilor de mediere și datele de contact ale birourilor 
de mediere active din Republica Moldova. 

IRP va continua să promoveze medierea şi în următorii 
ani, ca unul din cele mai importante elemente ale 
justiţiei restaurative.

MOnITORIzAReA 
PROCeSelOR 
De JUDeCATă

Although mediation is a well-defined worldwide 
practice, in the Republic of Moldova the institution of 
mediation is relatively new. It has been implemented 
since 2005, when the Institute for Penal Reform 
initiated mediation activities in Chişinău municipality, 
and in Ungheni and Cahul districts. In 2007, the 
activities destined to promote mediation were extended 
to Bălți municipality, Telenești and Făleşti districts. 
Upon adoption of the law on mediation, in 2007, the 
said institution was assumed by the state. 

IRP continues, within the projects it implements, to 
promote the mediation services. Thus, in the context 
of the project “New elements of juvenile justice 
in the justice system of the Republic of Moldova”, 
implemented from July, 2010 to September, 2011, with 
the support of UNICEF Moldova, mediation services 
were offered in cases involving children. Within the 
same project, the following deficiencies were identified 
in the functioning of mediation in regions of reference 
(Bălţi, Leova, Căuşeni, Ungheni, Orhei): absence of 
judges’ and prosecutors’ request for mediation services, 
failure to inform the parties about this possibility, or 
the general lack of knowledge about mediation services.  

Thus, to enhance the visibility of mediation, 
informational billboards on the advantages of mediation 
services were made and installed. Also, a leaflet and a 
brochure were elaborated in regard to the existence of 
mediation services, also including contact details of 
active mediation offices in the Republic of Moldova.  

IRP will continue to promote mediation for the 
next years as one of the most important elements of 
restorative justice.  
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Începînd cu anul 2010, Institutul de Reforme 
Penale, cu suportul UNICEF Moldova, a început 
implementarea unei serii de proiecte în domeniul 
promovării procedurilor prietenoase copilului în 
sistemul de justiție penală. În scopul asigurării nivelului 
necesar de protecţie a drepturilor copiilor implicaţi la 
judecarea cauzelor penale, au fost efectuate activități 
de monitorizare și evaluare a respectării și exercitării 
drepturilor procesuale ale copiilor implicați în sistemul 
de justiție penală indiferent de statutul procesual al 
acestora (inculpat, victimă/parte vătămată, martor). 

Ca rezultat, procesul de monitorizare a cuprins 
urmărirea derulării a 260 de ședințe de judecată 
desfășurate în cadrul a 93 de cauze penale cu implicarea 
a 136 de copii. 

În urma monitorizării, s-a constat că în majoritatea 
cazurilor (80%) copii sunt informaţi despre drepturile 
de care dispun în procesul de judecată, totuşi în 8% 
din cazuri copiii nu au fost informaţi în acest domeniu. 
Privitor la publicitatea şedinţelor de judecată, per 
general, a fost atestat un nivel mărit de protecţie a 
vieţii private a copilului, examinarea cauzelor în ședințe 
închise a depăşind 65% din toate cauzele monitorizate. 
Referitor la frecvenţa aplicării alternativelor la 
procesul penal de către judecător, a fost înregistrată o 
imposibilitate de a referi cauza serviciilor comunitare, 
în 61% din cazuri nefiind posibilă referirea cazului 
către un mediator, iar în 94% nefiind posibilă încetarea 
procesului cu liberare de răspundere penală. 

Procesul de monitorizare a fost inițiat în mun. Bălți, 
ulterior extins în or. Leova și Căușeni. Rezultatele și 
recomandările privind prima etapă a monitorizării (în 
mun. Bălți) au fost incluse în raportul de monitorizare 
„Respectarea drepturilor copiilor implicați în procesul de 
judecare a cauzelor penale în mun. Bălți”. La moment, în 
lista regiunilor pilot a fost inclus şi or. Ungheni și Orhei. 

MIgRAțIUneA

Since 2010, the Institutute for Penal Reform, with 
the support of UNICEF Moldova, has begun the 
implementation of a series of projects in the field of 
child-friendly proceedings in the criminal justice 
system. For the purpose of ensuring the necessary level 
of rights’ protection of children involved in criminal 
lawsuits, monitoring and evaluation activities were 
carried out regarding the enforcement and exercise 
of procedural rights of children involved in criminal 
justice system regardless of their procedural statute 
(defendant, victim, or witness). 

As a result, the monitoring process comprised the 
observance of 260 court proceedings carried through 
93 criminal cases with the participation of 136 children. 

A finding of the monitoring was that in the most of 
the cases children had been informed about their rights 
in a trial (80%), nevertheless, in 8% of the cases they 
had not received relevant information. With reference 
to making the court proceedings public, it was noticed, 
generally, an increased protection level of the child’s 
privacy, the examination of cases in closed sessions 
overcoming 65% of all the monitored proceedings. 
In what concerns the frequency of alternatives to the 
criminal case applied by the judge, it was registered the 
impossibility to refer the case to community services, 
in 61% of the cases the referral to a mediator was not 
possible, and in 94% of the cases it was impossible to 
terminate the case with release from criminal liability.

The monitoring process was initiated in Bălți 
municipality, and later extended to Leova and Căușeni 
towns. The results and recommendations of the first 
monitoring stage were included in the monitoring 
report “Enforcing the rights of children involved in 
criminal lawsuits in Bălți municipality”. At present, the 
towns of Ungheni and Orhei are also in the list of pilot 
regions. 
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Administrarea fenomenului migrației este 
o problemă stringentă în condițiile actuale de cooperare 
internațională, în cadrul unui sistem economic din 
ce în ce mai globalizat. În acest sens, este necesar a fi 
întreprinse anumite acțiuni față de creșterea numărului 
imigranților ilegali care încearcă să ajungă în Europa 
tranzitînd Republica Moldova, pe de o parte; pe de altă 
parte, este imperativă intervenția organelor de drept 
și a societății civile privind respectarea drepturilor 
migranților și integrarea acestora. 

În acest context, Institutul de Reforme Penale, s-a 
implicat, în calitate de partener, în implementarea 
proiectului “Suport pentru punerea în aplicare 
a Acordurilor de readmisie semnate de Comisia 
Europeană cu Republica Moldova, Federaţia Rusă 
şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare asistate 
şi a reintegrării” (SIREADA)  finanțat de Uniunea 
Europeană (UE) prin intermediul Organizației 
Internaționale pentru Migrație (OIM). În cadrul 
acestuia a fost acordată asistenţă juridică calificată 
pentru migranţii care nu dispun de statut legal, şi 
sunt plasaţi în Centrul de Plasament Temporar pentru 
Migranţi.

De asemenea, IRP a efectuat 13 sesiuni de instruire 
regională, destinate subiecţilor oficiali competenţi, 
privind aplicarea corectă a legislaţiei în materie de 
migraţie ilegală. Șase dintre acestea fiind au fost 
destinate exclusiv inspectorilor pentru migraţie din 
cadrul Comisariatelor de Poliţie din regiunea de est şi 
vest a Republicii Moldova. Activitatea a avut drept scop 
de a familiariza colaboratorii de poliţie din teritoriu, 
cu reglementările naţionale precum şi standardele 
europene în domeniul migraţiei şi  procedurilor de 
gestionarea eficientă a fluxului de migraţie ilegală pe 
teritoriul RM. 

COMBATeReA 
ToRTURII 
şI STAnDARDele 
De DeTenţIe

The management of migration is an urgent matter 
under the current international cooperation conditions 
within an increasingly globalized economical system.  
In this sense, on one hand, certain actions need to be 
taken against the increase of illegal immigrants who try 
to reach Europe transiting the Republic of Moldova; 
on the other, the intervention of legal bodies and 
civil society is imperative in regard to enforcement of 
migrants’ rights and their integration. 

In this context, the Institute for Penal Reform has been 
involved as a partner in the implementation of the project 
“Support to the Implementation of EC Readmission 
Agreements with the Republic of Moldova, the Russian 
Federation and Ukraine: Facilitation of Assisted 
Voluntary Return and Reintegration (SIREADA)” 
funded by European Union through the International 
Organization for Migration (IOM). Within the project 
the migrants without a legal statute were provided with 
qualified legal assistance and placed in the Temporary 
Accomodation Centre for Migrants. 

Also, IPR conducted 13 sessions of regional training 
on the correct implementation of legislation in matters 
of illegal migration; destined to competent official 
subjects. Six of these sessions were destined exclusively 
to migration inspectors within the Police Comissariat 
from the western and eastern regions of the Republic of 
Moldova. The activity was aimed at making the police 
collaborators in the area acquainted with the national 
regulations, the European standards in the migration 
field, and the procedures for efficient administration of 
illegal migration flow in the Republic of Moldova.
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Combaterea torturii şi a altor rele 
tratamente constituie o problemă stringentă pentru 
Republica Moldova. Chiar dacă în ultimul timp s-a 
înregistrat o diminuare a numărului de cazuri grave 
de tortură, cele de abuz asupra persoanelor reținute 
de către poliție rămîn a fi răspîndite, îndeosebi în 
afara mun. Chișinău. Violenţa între deţinuţi este un 
subiect care pare a fi neglijat de către responsabilii de 
combatere a acesteia. Recunoscînd importanța acestui 
domeniu, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat 
cu organizații internaționale și naționale s-a implicat 
în diverse acțiuni menite să contribuie la combaterea 
acestui fenomen. 

Astfel, în 2011 şi 2012, IRP a fost implicat în calitate 
de partener de implementare a proiectului „Atlasul 
Torturii: Monitorizarea şi prevenirea torturii la nivel 
mondial în baza activităţii Raportorului Special 
al ONU”, implementat de către Ludwig Boltzmann 
Institute of Human Rights, IRP, CRJ, finanțat de 
Uniunea Europeană. Experții IRP, împreună cu 
partenerii săi, au participat la elaborarea unui set de 
propuneri de modificare şi completare a legislaţiei, 
inclusiv a prevederilor Codului Penal şi cele ale 
Codului de Procedură Penală, care au fost puse în 
discuţie în cadrul multiplelor activităţi de promovare 
a acestor modificări.  În rezultat, în anul 2012, Codul 
de Procedură Penală și Codul Penal al RM au fost 
modificate privind calificarea faptelor de tortură şi alte 
rele tratamente; delimitarea torturii de alte tratamente 
inumane sau degradante; sancţiuni adecvate pentru 
actele de tortură; garanţii procesuale extinse şi asigurarea 
respectării intereselor victimelor actelor de tortură ş.a.

În lista activităţilor se înscriu, de asemenea, şi cele 
privind cadrul normativ –juridic referitor la activitatea 
avocaţilor parlamentari şi a mecanismului naţional de 
prevenire a torturii, procedurile disciplinare interne 
în cadrul sistemului penitenciar şi cel al organelor de 

poliţie, organizarea subdiviziunilor procuraturii cu 
atribuţii de combatere a torturii etc.

Experţii IRP au participat la elaborarea rapoartelor 
de evaluare, formularea programelor şi politicilor 
naţionale de combatere a torturii, precum şi instruirea 
medicilor-legişti, medicilor din locurile de detenţie, a 
procurorilor, avocaţilor şi altor grupuri profesionale 
privind prevenirea şi combaterea torturii în cadrul unor 
proiecte implementate de către partenerii săi, inclusiv 
PNUD-Moldova. 

Reprezentanţii IRP au participat la instruirea membrilor 
Comisiilor Locale de Monitorizare a locurilor de detenţie 
şi la monitorizarea respectării drepturilor deţinuţilor în 
contextul diverselor iniţiative, inclusiv a celor lansate de 
Misiunea OSCE în Republica Moldova. Din ianuarie 
2013, unul dintre reprezentanţii IRP contribuie la 
eradicarea fenomenului torturii la nivel mondial, în 
calitate de membru al Subcomitetului ONU pentru 
prevenirea torturii.

3332 Toture prevention and detention standarts Combaterea torturii și standardele de detenție

Prevention of torture and other inhuman treatments is a 
pressing matter for the Republic of Moldova. Although 
a decrease of serious cases of torture has been lately 
registered, abuses to persons detained by police are 
still spread, particularly outside Chișinău municipality. 
The violence between detainees is a subject apparently 
ignored by the persons responsible of preventing it. 
Admitting the importance of this issue, the Institute 
for Penal Reform, in partnership with international 
and national organizations, participated in various 
activities destined to contribute to the prevention of 
this phenomenon. 

Thus, in 2011 and 2012, IRP participated as a partner 
in the implementation of the project “The Atlas of 
Torture: Monitoring and preventing torture at global 
level on the basis of UN Special Reporter’s activities”, 
implemented by Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights, IRP, CRJ, funded by the European Union. The 
IRP experts, along with their partners, participated in 
the elaboration of a set of proposals for amendment and 
completion of the legislation, including the provisions 
of the Criminal Code and of the Criminal Procedure 
Code, which were discussed within multiple activities 
for the promotion of such amendments. As a result, in 
2012, the Criminal Procedure Code of the Republic 
of Moldova was modified in regard to the qualification 
of torture and other inhuman treatments; proper 
sanctions for tortures; extended procedural safeguards 
and ensuring respectof the interests of the victims etc. 

The list also comprises activities on the legal and 
regulatory framework regarding the work of the 
ombudsman and the national mechanism for 
the prevention of torture, disciplinariy internal 
procedures within the penitentiary system and police 
bodies, organization of prosecutor’s subdivision with 
attributions to combat torture, etc. 

The IRP experts participated in the elaboration of 
the evaluation reports, development of programs and 
national policies to prevent torture, as well as in the 
training for the medical experts, doctors working in 
prisons, prosecutors, lawyers and other professional 
groups related to the prevention of, and fight against 
torture within some projects implemented by its 
partners, including UNDP-Moldova. 

The IRP representatives participated in the training for 
the members of the Local Commissions Monitoring 
Places of Detention, and in the monitoring of the 
enforcement of detainees’ rights in the context of 
diverse initiatives, including those launched by OSCE 
Mission in the Republic of Moldova. Since 2013, one 
of the IRP representatives has been contributing to the 
eradication of the torture phenomenon at global level as 
a member of the UN Subcommittee for the prevention 
of torture. 
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 JUSTIțIe

COMUnITARă

35Community justice

Comunitatea are un rol crucial în 
prevenirea criminalității și în respectarea drepturilor 
persoanelor implicate într-un sistem de justiție. 
Membrii comunității, paralel cu instituțiile statale, sunt 
în egală măsură responsabili de siguranța și respectarea 
drepturilor persoanelor care fac parte din ea. Justiția 
comunitară redefinește scopul și rolul instituțiilor de 
justiție penală pentru a le extinde misiunea. Inițiativele 
în domeniul justiției comunitare au scopul de a construi 
și consolida conexiunea dintre sistemul de justiție 
penală și membrii comunității. 

Pornind de la această idee, Institutul de Reforme 
Penale a pus bazele, începînd cu 2005, unei rețele de 
17 Centre de Justiție Comunitară (CJC) amplasate în 
diferite raioane ale țării. Acestea sunt periodic implicate 
în calitate de parteneri locali în cadrul a diverse proiecte 
implementate de IRP. Odată cu crearea acestora, IRP a 
întreprins acțiuni și a implementat proiecte menite să 
contribuie atît la consolidarea organizațională a acestora 
cît și a IRP în calitate de organizație umbrelă, în scopul 
unei promovări mai bune și mai eficiente a reformelor 
democratice la noi în țară. 

Astfel, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţilor 
Institutului de Reforme Penale şi a celor 17 parteneri 
locali ai acestuia” implementat cu suportul ICCO (Inter 
Church Organization for development Cooperation) au 
fost organizate 15 sesiuni de instruire privind domeniile 
strategice necesare consolidării unui ONG precum: 
managementul ONG; monitorizarea și evaluarea; 
dezvoltarea abilităților privind managementul timpului; 
colectarea de fonduri; bazele unui ONG; structura 
ONG; managementul proiectelor și cel financiar; 
scrierea de proiecte etc.

În cadrul aceluiași proiect, în scopul dezvoltării IRP 
într-o organizație umbrelă care să consolideze rețeaua 
locală, a fost lansat concursul de granturi mici destinat 

Community plays a crucial role in criminality prevention 
and in rights’ enforcement of persons involved in the 
justice system. The community, in parallel with the state 
institutions, is equally responsible for the security and 
right enforcement of its members. Community justice 
redefines the purpose and role of the penal institutions 
in order to extend their mission. The initiatives in 
the community justice field aim at building and 
strengthening the link between the criminal justice 
system and the members of the community. 

Beginning with this idea, the Institute for Penal Reform 
has laid the foundation, since 2005, of a network with 
17 Community Justice Centres (CJC) in different 
districts of the country. These centres are periodically 
involved as local partners within various projects 
implemented by IRP. Upon their establishment, IRP 
took actions and implemented projects destined to 
contribute to the organizational strengthening both 
of the centres, and IRP as umbrella organization for 
a better and more efficient promotion of democratic 
reforms in our country.  

Thus, within the project “Strengthening the capacities 
of the Institute for Penal Reform and its 17 local 
partners”, implemented with the support of ICCO 
(Inter Church Organization for development 
Cooperation), 15 trainings were organized on 
strategic areas necessary to the consolidation of a 
NGO, as follows: NGO’s management; monitoring 
and evaluation; development of abilities regarding 
time management; fund-raising; NGO’s foundation; 
NGO’s structure; project and financial management; 
project writing, etc.

Within the same project, for the development of IRP 
into an umbrella organization able to consolidate 
the local network, a low-fund contest was launched 
destined to all Community Justice Centres. The project 
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tuturor Centrelor de Justiție Comunitară. Propunerile 
de proiect înaintate de CJC-uri au fost analizate în 
Decembrie 2010, de către consiliul de administrare al 
IRP, șase proiecte fiind selectate spre finanțare. Acestea 
au fost direcționate către următoarele domenii: 

Contribuirea la consolidarea capacităţii de 
gestionare a Comisiilor Locale de Monitorizare a 
locurilor de detenţie din mun.Chişinău și Cahul, 
implementat de CJC Chișinău și CJC Cahul

Contribuirea la monitorizarea respectării 
drepturilor copiilor sub vîrsta răspunderii penale, 
implementat de CJC Bălți

Medierea şcolară ca practică de soluţionare a 
conflictelor din cadrul a 3 licee din raionul Făleşti, 
implementat de CJC Fălești

Activități de prevenire a delincvenței, implementate 
de CJC Orhei

Activități de dezvoltare a abilităților de lucru a 
copiilor privaţi de libertate, implementat de CJC 
Lipcani
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STRATegIA 
De ReFORMARe 
A SeCTORUlUI JUSTIțIeI

Justiția comunitară

Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru 
anii 2011-2016 şi Planul de Acţiuni de implementare 
a Strategiei este o oportunitate a conjugării eforturilor 
instituţiilor statale şi a celor ale societăţii civile în 
vederea refomării complexe şi coerente a justiţiei, 
pornind de la problemele majore constatate, exigenţele 
actelor internaţionale şi bunele practici în domeniu.  
Reprezentanţii IRP au fost implicaţi la faza de elaborare, 
fiind implicaţi şi la faza de implementare şi monitorizare 
şi coordonare a implementării acţiunilor strategice.

Vom aduce aici doar câteva exemple. Cu suportul 
financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova, 
din noiembrie 2012, IRP realizează cercetarea privind 
criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare, 
transfer și disciplină a procurorilor (domeniul specific 
de intervenţie 2.2.2. al SRSJ) şi studiul privind regulile 
și practicile ce reglementează răspunderea și imunitatea 
generală a procurorilor (domeniul specific de intervenţie 
2.2.10. al SRSJ) care să servească drept argument 
științific pentru opțiunile de reformare  a procuraturii.

În anul 2012, IRP a lansat un nou proiect, „Dezvoltarea 
participativă a sistemului de evaluare a performanţelor 
judecătorilor”, implementarea căruia este posibilă 
cu suportul generos al poporului american prin 
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), în cadrul Programului de 
Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP).  
Acest proiect este, de asemenea orientat la îndeplinirea 
anumitor acţiuni din strategie, contibuind la dezvoltarea 

   Reprezentanții Centrelor de Justiție Comunitară în cadrul unei instruiri. 
Chișinău 2011

Community Justice Centers representatives during a training session. 
Chisinau, 2011

proposals from the CJCs were analysed in December 
2010 by the administration council of IRP, and six 
projects were selected to receive funds. 

These were directed to the following areas: 

Contribution to the management capacity 
strengthening of Local Commissions for Monitoring 
places of detention in Chişinău and Cahul, 
implemented by CJC Chișinău and CJC Cahul

Contribution to monitoring the rights’ 
enforcement of children under the age of criminal 
liability, implemented by CJC Bălți

School mediation as practice to settle the conflicts 
in 3 lyceums in Făleşti district, implemented by 
CJC Fălești

Activities of preventing delinquency, implemented 
by CJC Orhei

Activities of developing the work abilities of 
detained children, implemented by CJC Lipcani

Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016 and the 
Action Plan for the implementation of the Strategy is 
an opportunity of joining the efforts of state institutions 
and civil society in view of a complex and coherent 
reform of justice, starting from the major stated issues, 
the exigency of international acts and good practices 
in the field. The IRP representatives were involved in 
the elaboration stage, as well as in the implementation, 
monitoring, and coordination of strategic actions’ 
implementation.   

Bellow you will find some examples. With the financial 
support of the US Embassy in the Republic of Moldova, 
since November 2012, IRP has been conducting the 
research of the criteria and procedures of selection, 
appointment, promotion, transfer and discipline of 
the prosecutors  (specific field of intervention 2.2.2. 
of SRSJ) and the study on the rules and practices 
regulating the liability and the general immunity of 
the prosecutors (specific field of intervention 2.2.10. 
of SRSJ) to serve as scientific arguments for the reform 
options of the prosecutors’ office.

In 2012, IRP launched a new project on participatory 
development of the system of evaluation of 
performance of judges, the implementation of which 
was made possible by the generous support of the 
American people through  United States Agency for 
International Development (USAID), within Rule of 
Law Institutional Strengthening Program (ROLISP). 
This subject is oriented also to the accomplishment 
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participativă şi transparentă a sistemului de evaluare 
a performanţelor judecătorilor prin: identificarea 
opiniei diverşilor actori referitor la performanţele 
judecătorilor, dezvoltarea conceptului de evaluare a 
performanţelor judecătorilor, dezbaterea noului sistem 
de evaluare a performanţelor judecătorilor, elaborarea 
unui raport privind funcţionarea noului sistem de 
evaluare a performanţelor judecătorilor şi organizarea 
unei conferinţă de evaluare a noului sistem de evaluare 
a performanţelor judecătorilor.

Reprezentanţii IRP participă în calitate de membru 
al 4 din cele 6 grupuri sectoriale de monitorizare şi 
coordonare a implementării strategiei, inclusiv Pilonul 
I - sistemul judecătoresc, Pilonul II - justiţia penală, 
Pilonul III - accesul la justiţie şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti, Pilonul VI - respectarea drepturilor 
omului în sectorul justiţiei.

PUBlICAțII

of certain actions in the strategy, contributing to the 
participatory and transparent development of the 
evaluation system of the judges’ performance by the 
following: identifying the opinion of various actors in 
regard to the performance of judges, developing the 
evaluation concept of the judges’ performance, debating 
a new evaluation system of the judges’ performance, 
elaborating a report on the functionality of the new 
evaluation system of the judges’ performance and 
organizing a conference on the evaluation of judges’ 
performance.   

IRP representatives participate as members of 4 out of  
6 sectorial groups of coordinating and monitoring the 
implementation of the strategy, including Pillar I – the 
judicial system, Pillar II – criminal justice, Pillar III 
– access to justice and execution of court judgement, 
Pillar VI – enforcement of human rights in the justice 
sector.
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O reformare eficientă a sistemului 
de justiție penală necesită în primul rînd o bună 
documentare și elucidare a lacunelor existente pentru 
ca ulterior, să poată fi corect evaluat efortul ce necesită 
a fi depus precum și acțiunile ce trebuie întreprinse. 
Activitatea de cercetare este una prioritară pentru 
Institutul de Reforme Penale. Pe parcursul anilor 2010 
– 2012, IRP a elaborat peste 20 de publicații aferente 
domeniului justiției penale și drepturilor omului. 
Acestea includ, dar nu se limitează la, rapoarte de 
monitorizare; cercetări ale jurisprudenței naționale 
și internaționale; ghiduri pentru actorii implicați în 
sistemul de justiție, inclusiv beneficiari; curicule de 
instruire; studii de fezabilitate. Mai jos sunt enumerate 
cîteva dintre ele:

Culegere de acte internaţionale în domeniul 
justiţiei penale. 

Volumul I:Convenţii internaţionale
Volumul II: Recomandări ale comitetului de 

miniștri, Acorduri

Ghid pentru polițiști: Proceduri prietenoase 
aplicate copiilor aflați în contact cu poliția

Justiţia pentru copii. Curs de instruire iniţială 
pentru ofiţerii de urmărire penală

Collection of international acts on criminal 
justice field. Volume 1: International 
conventions
Volume II: Recommendations of the 
Committee of Ministers, Agreements  

Guidelines for police officers: Friendly 
procedures for children in contact with police

Justice for children. Initial training course for 
the criminal investigation officers

Ghid privind procedurile prietenoase copiilor 
la faza de urmărire penală

Studiu de fezabilitate privind instanţele 
specializate în cauzele cu implicarea copiilor 

în Republica Moldova

"Probațiunea în Republica Moldova" raport 
de monitorizare

Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica 
Moldova

Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat 
pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul 

comunității?

Securitatea personală în mediul penitenciar

Raport de monitorizare: Respectarea 
drepturilor copiilor implicați în procesul de 

judecare a cauzelor penale în Mun. Bălți

Guidelines on the child-friendly procedures 
during criminal investigation

Feasibility study on the court specialized in 
cases involving children in the Republic of 
Moldova 

"Probation in the Republic of Moldova" 
monitoring report

The phenomenon of juvenile delinquency in 
the Republic of Moldova

What do I need to know if I am sentenced to 
unpaid community work?

Personal security in the penitentiaries 

Monitoring report: Observance of rights of 
the children involved in the judgement of 
penal cases in Bălți municipality

An efficient reformation of the criminal justice system 
requires first of all a good documentation and clear 
identification of the existent deficiencies, so that the 
effort and the actions to be taken are, subsequently, 
correctly evaluated. The research activity is one of 
priority for the Institute for Penal Reform. Over 2010 
– 2012, IPR elaborated more than 20 publications 
related to penal justice field and human rights. These 
include, but are not limited to, monitoring reports; 
research of national and international jurisprudence; 
guides for the actors involved in the justice system, 
including beneficiaries; training curricula; feasibility 
studies. 

Some of them are listed below:
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Cartografierea serviciilor sociale şi juridice 
pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau 
în conflict cu legea în raioanele Căuşeni, 

Ungheni şi mun. Bălţi

Jurisprudența CtEDO și interesele copilului 

Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat 
condamnare cu suspendarea condiționată a 

executării pedepsei?

Cum să adresez o plîngere? 
Ghid pentru beneficiarii serviciului de 

probațiune

Ghid privind focalizarea resurselor disponibile 
în comunitate către nevoile beneficiarului 

probațiunii

Ce trebuie să știu dacă 
am fost eliberat înainte de termen 

din penitenciar?

Curriculum şi materiale de suport pentru 
instruirea continuă a consilierilor de 

probaţiune

Mapping of social and legal services for 
children and youth in difficulty and/or in 
conflict with the law in Căuşeni and Ungheni 
districts, and Bălţi municipality

Jurisprudence of the European Court of 
Human Rights and children’ interests

What do I need to know if I am convicted 
with conditional suspension of enforcement 
of punishment?

How to file a complaint? 
Guidelines for the beneficiaries of the 
probation service 

Guidelines of focusing community available 
resources to the needs of probation 
beneficiaries

What do I need to know if I am released from 
penitentiary before term?

Curriculum and support materials for the 
continous training of probation counsellors

42 Publicații

Activitățile de mediatizare a Institutului de Reforme 
Penale sunt orientate către 3 grupuri țintă: factorii de 
decizie, publicul larg și beneficiarii. 

În categoria factorilor de decizie, a căror activitate 
tangentează domeniile de interes a IRP, intră 
majoritatea persoanelor ce reprezintă instituțiile de 
drept din Moldova (judecători, procurori, avocați, 
etc.). Pentru perioada 2010 – 2012, IRP a avut drept 
obiectiv strategic de a promova parteneriatul dintre IRP 
și instituțiile de stat, în vederea reformării sistemului 
de justiție penală. Acest lucru a fost realizat, în mare 
parte, prin implicarea acestora în calitate de parteneri 
în diverse activități și evenimente, fapt reflectat pe larg 
în mass-media atît prin reportaje, interviuri, știri scrise 
de reporterii participanți la evenimente, cît și prin 
comunicatele de presă expediate de IRP și instituțiile 
de stat.

Începînd cu anul 2011, Institutul de Reforme Penale 
a început a utiliza conferința de presă în calitate de 
instrument de mediatizare cu privire la un subiect 
de amploare. Pînă la finele anului 2012 au fost 
organizate 2 conferințe de presă privind probațiunea și 
progresele de dezvoltare a acestui serviciu în Moldova; 
1 conferință de presă privind fenomenul delincvenței 
juvenile și metodele de prevenire prietenoase copilului; 
1 conferință de presă de lansare a unui ghid privind 
procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire 
penală, destinat procurorilor. De fiecare dată, activitatea 
a fost  organizată cu implicarea reprezentanților 
instituțiilor relevante subiectului conferinței. 

Activitățile de mediatizare orientate către publicul larg 
au constituit întotdeauna un obiectiv strategic pentru 
noi. Atitudinea comunității este esențială atunci cînd 

ACTIvITățI 
De MeDIATIzARe

The activities of propagation through mass-media, 
undertaken by the Institute for Penal Reform, are 
oriented towards three target groups: decision makers, 
the general public, and the beneficiaries. 

The category of decision makers, the activities of whom 
relate to the IRP fields of interest, mostly includes 
people who represent the law institutions in Moldova 
(judges, prosecutors, lawyers, etc.). For the period 
from 2010 to 2012, IRP had the strategic objective 
to promote the partnership between IRP and the state 
institutions in view of the reformation of the criminal 
justice system. This has been achieved, to its greatest 
extent, by involving them as partners in various activities 
and events which were largely reflected by media 
both through reportages, interviews, news written by 
reporters who participated in events, and through press 
releases sent by IRP to state institutions. 

Since 2011, the Institute for Penal Reform has started 
using the press conference as a media coverage tool 
regarding major topics. By the end of 2012, two 
press conferences were organized on probation and 
development of the said service in Moldova; one 
press conference on the phenomenon of juvenile 
delinquency and child-friendly prevention methods; 
one press conference related to the launch of guidelines 
on child-friendly procedures in the prosecution stage, 
destined to the prosecutors. Each time the activity was 
organized with the participation of representatives from 
institutions relevant to the subject of the conference.  

The activities ensuring media coverage, destined to the 
large audience have always constituted strategic objectives 
for us. The attitude of the community is essential when 
speaking about the social reintegration of persons who 
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vorbim de reintegrarea socială a persoanelor ce au 
interacționat cu sistemul de justiție penală. În acest sens, 
au fost întreprinse activități de sensibilizare a opiniei 
publice față de reforma justiției penale în Moldova 
și domeniile specifice ale acesteia. În perioada 2010 
– 2012, un accent deosebit a fost pus pe promovarea 
alternativelor la detenție și a justiției prietenoase 
copiilor, cu precădere dejudiciarizarea cauzelor cu 
implicarea copiilor. Au fost realizate emisiuni radio 
și TV de informare generală a publicului, dezbateri, 
discuții cu experți și persoane cheie din domeniu. Un 
obiectiv al strategiei al mediatizării a fost promovarea 
conceptelor de probațiune, alternative la detenție, 
muncă neremunerată în folosul comunității, pedepse 
non-privative de libertate, dejudiciarizare, justiție 
prietenoasă copiilor, mediere ș.a. în scopul familiarizării 
jurnaliștilor cu acestea. Este considerat un succes al 
strategiei noastre de comunicare, faptul că, după o 
intensă mediatizare a subiectelor susmenționate, acestea 
să înceapă a fi abordate independent, la inițiativa 
jurnaliștilor. În acest sens, un succes este și faptul că 
Institutul de Reforme Penale este perceput ca fiind 
una din principala sursă de informare și solicitare de 
declarații de către instituțiile media. 

Pentru a consolida această abordare și la nivel regional, 
recent a fost lansat un concurs pentru jurnaliștii din 
mass-media locală privind tematica pedepselor non-
privative de libertate. Cele mai reușite materiale 
urmează a fi premiate. 

45Media activities44 Activități de mediatizare

   Flashmob "Susține alternativele la detenție!„ în Chișinău, 2012
Flashmob „Support the community sanctions!„ in Chisinau, 2012

Pe parcursul perioadei de raportare, IRP a organizat 
2 flashmob-uri de sensibilizare a publicului larg față 
de alternativele la detenție și beneficiarii acestora. 
Flashmob-urile au fost organizate în sudul  și nordul 
țării precum și în capitală. Ultimul din ele a implicat 
și participarea beneficiarilor oficiilor de probațiune 
din regiunile vizate. Aceștia, împreună cu voluntarii 
IRP au demonstrat publicului larg beneficiile muncii 
neremunerate în folosul comunității. Evenimentul a 
fost pe larg mediatizat în mass-media locală și națională. 

Strategia de promovare a IRP presupune și editarea 
materialelor informative destinate tuturor grupurilor 
țintă. Au fost publicate ghiduri, pliante, postere, 
panouri etc. cu ulterioara distribuire a acestora. 

De asemenea, un instrument eficient și stabil de 
promovare constituie pagina web www.irp.md. Aceasta 
însumează, într-un mod exhaustiv, informații cu privire 
la activitățile noastre cît și informații prind întregul 
sistem de drept din țară și cele mai bune practici din 
străinătate. Tot aici, IRP pune la dispoziția publicului 
larg, în format electronic gratuit, întreaga colecție 
de publicații și materiale informaționale realizate pe 
parcursul a 12 ani de activitate.

O altă abordare nouă pentru strategia de promovare a 
IRP o constituie și orientarea direcției de comunicare 
către social media. Crearea paginii facebook a IRP este 
un prim pas către acest obiectiv. Aceasta numără la 
moment peste 400 
de persoane, care 
pot vizualiza regulat 
toate știrile și 
comunicatele plasate 
pe pagina web. Tot 
aici sunt plasate 
fotografiile din cadrul 
evenimentelor, sunt 
inițiate discuții cu 
privire la anumite 
teme, persoanele 
interesate avînd 
posibilitatea să-și 
expună părerea sau să 
comenteze anumite 
postări. IRP la „Tîrgul ONG-urilor„ Chișinău, 2011

IPR at “NGO Fair “, Chișinău, 2011

interacted with the criminal justice system. In this view, 
activities were carried out to raise the public awareness 
to the reform of the criminal justice in Moldova and 
the specific fields thereof. In the period from 2010 to 
2012, a special emphasis was afforded to the promotion 
of alternatives to detention and child-friendly justice, 
mainly to the diversion of cases involving children. TV 
and radio broadcasts, debates, discussions with experts 
and key-persons in the field were rendered for the 
informing of the general public. One of the objectives 
of the media strategy was the promotion of probation 
concepts, alternatives to detention, unpaid community 
work, non-confinement sentences, diversion, child-
friendly justice, mediation, etc. for the familiarization 
of journalists. One achievement of our communication 
strategy, after an intense media propagation of the 
above-mentioned subjects, refers to the independent 
approach of the matters upon the journalists’ initiative. 
In this context, the Institute for Penal Reform is being 
perceived as one of the main sources for information 
and declaration request by the media institutions, 
which is also considered a success. In order to 
strengthen this approach to the regional level as well, 
a contest has been recenty launched for the journalists 
in the local mass-media regarding the matters of non-
confinement sentences. The most successful materials 
will be awarded. 

In the period under review, IRP organized 2 flashmobs 
to raise the awareness of the general public in regard to 

alternatives to detention and the beneficiaries thereof. 
The flashmobs were organized in the south and north 
of the country, as well as in the capital city.  The last of 
them also involved the beneficiaries of the probation 
offices in the target regions. The beneficiaries, together 
with the IRP volunteers, presented to the general public 
the benefits of the unpaid community work. The event 
was largely made public by the local and national mass-
media. 

The promotion strategy of IRP also implies the 
publishing of informational materials destined to all the 
target-groups. Guidelines, leaflets, posters, billboards, 
etc. were published and then distributed.  

Also, an efficient and stable tool of promotion is the 
website: www.irp.md. The site contains, in an exhaustive 
manner, all the information about our activities, the 
entire law system in the country, and the best practices 
abroad. On the same website, IRP makes available to the 
general public, in free of charge electronical format, the 
complete collection of publications and informational 
materials edited over 12 years of work. 

Another new approach of the IRP promotion strategy 
consists in the orientation to social media. The creation 
of IRP facebook page is the first step to achieve this 
objective. At present, the page has over 400 subscribers 
who can view regularly the news and press releases 
posted on the website. The IRP facebook page also 

contains the photos 
taken during the 
events, and enables 
discussions on 
certain topics. 
People interested 
in the given 
matters can render 
their opinion or 
comment certain 
posts. 
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CUM vOM PROCeDA 
în URMăTORII AnI?
MiSiUNeA iRP este de a contribui la respectarea 
drepturilor omului prin reformarea sistemului de 
justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.

ViziUNeA iRP 

Conjugarea eforturilor va contribui la dezvoltarea 
unei societăţi democratice în care sistemul de justiţie 
penală şi participarea comunitară garantează siguranţa 
individuală şi echitatea socială. IRP este promotorul 
reformelor şi iniţiativelor comunitare în justiţia penală 
la nivel naţional.

VAlORile iRP

•	 Demnitatea umană; 

•	 Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamantale 
ale omului;

•	 Siguranţa individuală;   

•	 Echitate şi securitate socială;

•	 Colaborare şi transparenţă în activitate;

•	 Performanţă, competenţă şi calitate în prestarea 
serviciilor;

•	 Perseverenţă şi responsabilitate;

•	 Corectitudine în relaţii cu angajaţi, beneficiari şi 
parteneri;

•	 Spirit de echipă;

•	 Încurajarea participării;

•	 Susţinerea iniţiativelor locale.

OBieCTiVele STRATeGiCe 
PeNTRU 2013-2015

1. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
reforma justiţiei penale în Republica Moldova.

•	 Informarea sistematică a opiniei publice pe 
întreg teritoriul RM cu privire la reforma justiţiei 
penale şi încurajarea participării comunitare;

•	 Promovarea şi sensibilizarea opinie publice 
privind respectarea drepturilor omului în 
procesul contravenţional;

•	 Fundamentarea ştiinţifică a reformei sistemului 
de justiţie penală;

•	 Promovarea parteneriatului dintre IRP şi 
instituţiile de stat în vederea reformării 
sistemului de justiţie penală.

2. Contribuirea la implementarea unui sistem 
funcţional de probaţiune şi muncă neremunerată 
în beneficiul comunităţii în Republica Moldova.  

•	 Monitorizarea implementării instituţiei 
probaţiunii şi a pedepselor comunitare;

•	 Eficientizarea activităţilor de probaţiune post 
sentenţială inclusiv penitenciară;

•	 Consolidarea capacităţilor administraţiei 
publice locale în asigurarea dimensiunii 
comunitare a sancţiunilor.

3. Dezvoltarea practicilor de mediere şi de asistenţă 
a victimelor.

•	 Cercetarea, formarea şi testarea practicilor de 
Justiţie Restaurativă;

•	 Instruiri specializate în vederea sporirii 
competenţelor profesionale ale mediatorilor în 
cauze penale;

•	 Monitorizarea implementării instituţiei 
medierii;

•	 Consolidarea Asociaţiei Mediatorilor din 

47Our plans for the next years

iRP MiSSiON is to contribute to the respect of 
human rights by reforming the criminal justice system 
and supporting community initiatives.

iRP ViSiON

Conjugation of efforts will contribute to the 
development of a democratic society where the 
criminal justice system and community participation 
guarantees the individual safety and social equity. IRP 
is the promoter of reforms and community initiatives 
in criminal justice.

iRP VAlUeS

•	 Human dignity;

•	 Observation of fundamental human rights and 
freedoms;

•	 Individual safety;

•	 Social equity and safety;

•	 Collaboration and transparency in its activity;

•	 Performance, competence and quality of services 
provided;

•	 Perseverance and responsibility;

•	 Correctness in relations with employees, 
beneficiaries and partners;

•	 Team spirit;

•	 Encouragement of participation;

•	  Supporting local initiatives.

STRATeGiC OBJeCTiVeS  
FOR 2013-2015

1. Raising the public awareness with regard to the 
criminal justice reform in Moldova.

•	 Systematic information of the public opinion 
countrywide on the criminal justice reform and 
encourage the community participation;

•	 Promotion and raising the public awareness 
on human rights observance during the 
misdemeanours procedure;

•	 Scientific substantiation of the criminal justice 
system reform;

•	 Promotion of partnership between IRP and 
state institutions with regard to the criminal 
justice system reform.

2. Contribution to the implementation of a 
functional system of probation and non-paid 
work for the community benefit in the Republic 
of Moldova. 

•	 Monitoring the implementation of the 
probation institution and of the community 
punishments;

•	 Increase the efficiency of the post sentence 
probation activities, including penitentiary;

•	 Strengthen the capacity of local public 
administration in ensuring the community 
dimension of the sanctions.   

3. Development of mediation and victim assistance 
practices.

•	 Researching, establishing and piloting the 
practices of restorative justice;

•	 Specialised trainings aimed at increasing the 
professional competences of the mediators in 
criminal cases;

•	 Monitoring the implementation of mediation 
institution;
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Republica Moldova.

•	 Pilotarea şi promovarea practicilor moderne de 
asistenţă şi conciliere a victimelor.

4. Contribuirea la reformarea sistemului de 
executare a pedepselor privative de libertate.

•	 Dezvoltarea programului de monitorizare a 
respectării drepturilor deţinuţilor;

•	 Fortificarea mecanismelor de informare şi 
garantare a drepturilor deţinuţilor;

•	 Sporirea capacităţii manageriale a administraţiei 
penitenciare în lucrul cu deţinuţii;

•	 Asistenţa juridică a migranţilor în detenţie. 

5. Redimensionarea relaţiilor dintre comunitate şi 
poliţie.

•	 Promovarea principiilor şi valorilor poliţiei 
comunitare; 

•	 Monitorizarea respectării drepturilor omului în 
locurile de detenţie ale poliţiei;

•	 Monitorizarea aplicării sancţiunilor 
contravenţionale de către poliţie.

6. Dezvoltarea şi consolidarea bunelor practici 
în domeniul Justiţiei pentru Copii, bazate pe 
interesul superior al copilului.

•	 Promovarea serviciilor de asistenţă juridică, 
parajuridică şi psiho-socială care asigură 
interesul superior al copilului; 

•	 Elaborarea standardelor de formarea iniţială şi 
continuă a  specialiştilor din domeniul justiţiei 
pentru copii;

•	 Desfăşurarea instruirilor participative 
specializate în domeniul justiţiei pentru copii;

•	 Promovarea conceptului Instanţelor 
judecătoreşti specializate;

•	 Elaborarea şi dezvoltarea Strategiei de prevenire 
a delincvenţei juvenile;

•	 Crearea Centrelor de Reintegrare Socială a 
Minorilor.

7. Reintegrarea socială a persoanelor aflate în 
conflict cu legea prin desfăşurarea activităţilor 
de antreprenoriat social.

•	 Identificarea şi pilotarea căilor de antreprenoriat 
social;

•	 Crearea şi dezvoltarea Centrului de Asistenţă 
în Dezvoltarea Afacerilor (CCAD) pentru 
persoanele aflate în conflict cu legea. 

8. Dezvoltarea organizaţională a institutului de 
Reforme Penale şi  a partenerilor săi.

•	 Instruirea continuă a angajaţilor IRP;

•	 Dezvoltarea marketingului serviciilor;

•	 Transformarea IRP în organizaţie umbrelă;

•	 Programul de voluntariat în cadrul IRP;

•	 Consolidarea capacităţilor partenerilor  locali.

•	 Consolidation of the capacity of Association of 
Mediators from the Republic of Moldova;

•	 Piloting and promoting the modern practices of 
assistance and counselling of victims. 

4. Contribution to the deprivation of liberty 
enforcement system reform.

•	 Development of a detainees rights observance 
monitoring programme;

•	 Fortification of mechanisms of information and 
guarantying the rights of detainees;

•	 Strengthen the management capacities of the 
penitentiary administration in their work with 
the detainees;

•	 Judicial assistance for the migrants in detention.

5. Re-dimensioning the relations between the 
community and the police.

•	 Promoting the principles and values of the 
community policing; 

•	 Monitoring the observance of human rights in 
the police stations;

•	 Monitoring the application by the police of 
contravention sanctions.

6. Development and consolidation of best practices 
in the Juvenile Justice field, based on the child's 
best interests.

•	 Promotion of services of legal, paralegal and 
psycho-social assistance that guarantee the best 
interest of the child;

•	 Elaboration of standards on initial and 
continuous training of the specialists in the field 
of justice for children;

•	 Carrying out specialised participative trainings 
in the field of justice for children;

•	 Promoting the concept of specialised courts for 
children cases;

•	 Elaboration and development of a Strategy on 
prevention of juvenile delinquency;

•	 Establishment of Centres of Social Integration 
of Juveniles.

7. Social reintegration of persons in conflict with 
the law by carrying out activities of social 
entrepreneurship.

•	 Identification and piloting ways of social 
entrepreneurship;

•	 Establishment and development of the Centre 
for Business Development Assistance (CCAD) 
for persons who are in conflict with law. 

8. The organisational development of the institute 
for Penal Reform and of its partners.

•	 Continuous training of IRP employees;

•	 Developing the marketing of services;

•	 Transforming IRP into an umbrella organisation;

•	 The IRP's volunteering program;

•	 Building the capacity of the local partners.



Director's message

Institutul pentru o Societate Deschisă
Open Society Institute, Budapest (OSI)

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF 
Moldova
United Nations Children Fund - UNICEF Moldova

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID)
United States Agency for International Development

Ambasada SUA în Moldova
USA Embassy in Moldova

Fundația SOROS Moldova
SOROS Foundation Moldova

Fundaţia SOROS Letonia
SOROS Foundation Latvia

Comitetul Helsinki din Olanda
Netherlands Helsinki Committee (NHC)

PARTeneRII IRP
Reforma Penală Internațională
Penal Reform International (PRI)

Ambasada Marii Britanii la Chișinău
British Embassy in Chisinau

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE) în Moldova
Organization for Security and Co-operation in Europe

Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 
Internațională (SIDA)
Swedish International Development Cooperation Agency

Organizația Interbisericească pentru Cooperare în 
Dezvoltare (ICCO)
Inter Church Organization for development Cooperation

Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM)
The International Organization for Migration

Altair Asesores S.L. din Spania
Altair Asesores S.L. From Spain

Deutsche Stiftung fur Internationale rechtliche 
Zusammenarbeit (IRZ) din Germania 

Deutsche Stiftung fur Internationale rechtliche 
Zusammenarbeit (IRZ) from Germany 

Icon Institut Public Sector GmbH din Germania
Icon Institut Public Sector GmbH from Germany

PARTENERI INTERNAțIONALI
INtERNAtIONAL PARtNERS

PARTENERI NAțIONALI
NAtIONAL PARtNERS

Parlamentul Republicii Moldova
The Parliament of the Republic of Moldova

Curtea Constituțională a Republicii Moldova
Constitutional Court of the Republic of Moldova

Președenția Republicii Moldova
The Presidency of the Republic of Moldova

Consiliul Superior al Magistraturii
The Superior Council of Magistracy of the republic of 
Moldova

Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
The Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova

Guvernul Republicii Moldova
Government of Republic of Moldova

Procuratura Generală a Republicii Moldova
Prosecutor General’s Office of the Republic of Moldova

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată 
de Stat
National Legal Aid Council 

Centrul pentru Drepturile Omului
Center for Human Rights

Uniunea Avocaților din Republicii Moldova
Lawyer’s Union of the Republic of Moldova

Institutul Național al Justiției
National Institute of Justice

Universitatea de Stat din Moldova
Moldova State University

Ministerul Justiției 
Ministry of Justice

Departamentul Instituţiilor Penitenciare
Department of Penitenciary Institutions

Oficiul Central de Probațiune din Republica Moldova
Probation Central Office of the Republic of Moldova

Asociația Profesională a Consilierilor de Probațiune
Professional Association of Probation Counselors

Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului
Ministry of Social Protection, Family and Child

Ministerul Afacerilor Interne 
Ministry of Interior of the Republic of Moldova

Administrațiile Publice Locale
Local Public Administrations

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
National Employment Agency

Centrele de Justiţie Comunitară
Community Justice Centers
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