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OBIECTIVE 

sprijinirea colaborării intersectoriale între

profesioniștii sistemului de drept ș i cei din cadrul

serviciilor sociale în domeniul justiț iei penale,

inclusiv justiț iei pentru copii;

implicarea specialiștilor din sistemul de justiț ie

penală în procesul de dezvoltare ș i

implementare a elementelor justiț iei

restaurative; 

consolidarea drepturilor fundamentale ș i

promovarea principiilor justiț iei penale în

vederea asigurării supremaț iei legii.

MISIUNEA NOASTRĂ

Asociaț ia pentru Justiț ie Penală Participativă 

este o organizaț ie neguvernamentală care

promovează reformele de îmbunătăț ire a legii penale,

justiț iei penale, per ansamblu, ș i dezvoltarea

elementelor justiț iei restaurative. 

 

AJPP a fost fondată în 2017 de către un grup de

profesioniști din domeniul justiț iei penale, cu o

experiență vastă atât în sfera guvernamentală,

cât ș i cea neguvernamentală.
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La sfârșitul anului 2019, Asociația pentru Justiție

Penală Participativă a încheiat implementarea 

celui de-al patrulea proiect în colaborare cu

Inspectoratul Național de Probațiune.
 

Segmentul probațiunii, ca parte integrantă a

sistemului național de justiție penală, reprezintă 

o prioritate pentru AJPP, reieșind din rolul acestei

instituții ce contribuie la consolidarea unei justiții

restaurative în Republica Moldova. 
 

În 2019, Asociația pentru Justiție Penală

Participativă a continuat eforturile de a valorifica

alternativele la detenție pentru subiecții

probațiunii, în particular, prin pilotarea, în patru

regiuni, a unui nou program probațional pentru

minorii în conflict cu legea, dezvoltat în 2018. 
 

De asemenea, a fost reliefat rolul referatului

presentințial în procesul individualizării pedepsei

penale prin interacțiunea continuă cu consilierii de

probațiune, care întocmesc referate presentințiale 

și oferă informații pertinente organelor de drept

despre personalitatea făptuitorului. 
 

Ne bucurăm de noile parteneriate încheiate, în 

acest an, cu Departamentul Drept Penal al

Facultății de Drept, USM, și Institutul de Filosofie și

Psihologie 

al Academiei Române „Constantin Rădulescu-

Motru”, acorduri ce vor fortifica colaborarea pe

domeniile de interes comun.

 
 

 

Activitățile AJPP au fost implementate într-o

manieră reușită grație unei cooperări fructuoase 

cu autoritățile naționale, inclusiv cu implicarea

UNICEF Moldova și a sprijinului Ambasadei Olandei.
 

Ne propunem, în continuare, să valorificăm

parteneriatele existente, să inițiem noi colaborări 

și să asigurăm o contribuție importantă la

dezvoltarea justiției penale naționale.

CUVÂNT  DIN  PARTEA  

PREȘEDINTEI  AJPP

Augustina Bolocan-Holban, 
președinta AJPP



56 CONSILIERI DE PROBAȚ IUNE

au beneficiat de instruire în scopul dezvoltării 

și îmbunătățirii abilităților de a întocmi referate

presentințiale calitative și informative pentru

organele de drept



Finanțator: Ambasada Olandei 

Perioada de implementare: 

decembrie 2018 – decembrie 2019
 

Asociația pentru Justiție Penală Participativă 

a continuat să fortifice capacitățile consilierilor

de probațiune pe segmentul referatului

presentințial și în anul 2019. 
 

Astfel, 56 consilieri de probațiune 

au beneficiat de instruire profesionistă în

domeniul întocmirii referatelor

presentințiale mai calitative și informative

pentru organele de drept, utilizate în cazurile

penale cu implicarea minorilor. 
 

Instruirile au fost susținute de experți 

naționali și internaționali.

 
 

 

 

Un alt obiectiv urmărit de AJPP, în 2019, 

a fost instituirea procesului de supervizare/

monitorizare (în 2 etape) a elaborării

referatelor presentințiale în cadrul birourilor

teritoriale de probațiune. Consilierii au  menținut

sistematic legătura cu 

supervizorul, desemnat de Direcția Probațiune,

INP, în perioada de monitorizare.
 

Pentru a asigura cooperarea dintre specialiștii

sistemului de justiţie penală, consilierii de

probațiune au inițiat colaborări deschise la 

nivel local cu judecători și procurori. 

Astfel, în cadrul mai multor mese rotunde 

au fost abordate aspecte privind probațiunea

presentințială.
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Referatul presentinţial în calitate de 

element-cheie al probaţiunii presentinţiale 

în Republica Moldova
 

(a doua etapa de implementare)

 

 



Necesitatea promovării, în continuare, a rolului

instituției probațiunii în cadrul sistemului de

justiție penală;

Asigurarea unei bune cooperări și a dialogului

constructiv între profesioniști;

Aplicarea frecventă a programelor probaționale de

instanțele de judecată;

Întocmirea referatelor presentințiale nu doar în

cauzele penale cu implicarea minorilor, ci și în

privința adulților, acolo unde este necesitate și

relevanță în contextul individualizării corecte a

pedepsei penale.

Conferința națională „Probațiunea în Republica

Moldova – provocări și perspective” a reunit, 

într-un dialog comun, peste 50 de profesioniști din

domeniul justiției penale – judecători, procurori,

colaboratori ai sistemului de probațiune, avocați

publici și reprezentanți ai societății civile.
 

Agenda discuțiilor a cuprins subiecte precum: 

Rolul referatului presentințial în cadrul sistemului de

justiție penală; Rolul probațiunii în promovarea

alternativelor la detenție pentru minori și adulți;

Importanța resocializării persoanelor care au executat

o pedeapsă privativă de libertate (probațiune

postpenitenciară).
 

Câteva concluzii punctate de participanți: 
 

1.

2.

3.

4.

 

 
 

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ 

 

Provocările și perspectivele
instituției probațiunii în Moldova



Î N  P R EM I E R Ă

 

La inițiativa AJPP, 15 studenți ai Facultății de Drept,

USM, au realizat, pentru prima dată, stagiul de

practică în cadrul serviciului de probațiune. 
 

Această oportunitate a fost apreciată pozitiv de

studenți, care au susținut utilitatea experienței

acumulate în domeniul probațiunii pentru

dezvoltarea profesională ulterioară. De asemenea, 

au confirmat noutatea stagiului de practică și au

sugerat menținerea acestuia și pentru anii următori.

R A P O R T  A N U A L 2 0 1 9

 

Totodată, sub egida AJPP a fost creat primul

curriculum pentru programul Master, Drept Penal

(120 credite), cu referire la probațiune. Astfel,

aspectele sistemului de probațiune vor fi în atenția

tinerilor profesioniști începând cu anii studenției.
 

Profesorii încurajează în mod constant studenții să

manifeste  inițiativă și să se implice în

oportunitățile create, deoarece este importantă

experiența în domeniu învățată de la specialiști.

 

 

 

 



13 COPII  ÎN CONFLICT CU LEGEA

au primit educație civică și pregătire

profesională în cadrul Programului Probațional

Primar Obligatoriu , dezvoltat de AJPP



Finanțator: UNICEF Moldova 

Perioada de implementare: 

martie – decembrie 2019
 

Pe parcursul anului 2019, 13 copii în conflict cu

legea din cinci raioane - Chișinău, Orhei,

Hîncești, Florești și Ceadâr-Lunga, au primit

educație civică și pregătire profesională în

cadrul Programului Probațional Primar

Obligatoriu pentru copiii în conflict cu legea.
 

Totodată, ca urmare a două instruiri în 2019,

organizate de AJPP, șapte consilieri ai birourilor

teritoriale de probațiune din raioanele Orhei,

Hâncești, Florești, Chișinău și Ceadîr-Lunga au

fost atestați, în calitate de formatori

naționali, de partenerii de implementare AJPP,

INP și UNICEF Moldova.

 

 
 

 
 

 

 

Întregul proces de pilotare a implementării

Programului Probațional în regiunile selectate 

a fost supervizat de mentorii și consultanții

AJPP. Astfel, în perioada mai - noiembrie 2019,

au fost efectuate 16 vizite regionale în cadrul

birourilor teritoriale de probațiune pentru a

oferi suport consilierilor care aplică programul

probațional.
 

Rezultatele procesului de pilotare a programului

probațional au fost împărtășite profesioniștilor

în cadrul unei mese rotunde la final de an.

Participanții au evidențiat importanța

programelor probaționale în calitate de

alternative la detenție, încurajând promovarea

programului în cadrul sistemului

național de justiție. 
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Modelarea programului probațional primar
obligatoriu pentru copiii în conflict cu legea în
Republica Moldova
 

 

 

 



 Încurajarea aplicării programelor probaționale la

etapa urmăririi penale în contextul liberării

minorului de răspundere penală, nu doar în

calitate de obligație stabilită de instanța de

judecată în cazul condamnării cu suspendarea

condiționată a executării pedepsei penale, așa cum

atestă practica judiciară, la moment;

Familiarizarea periodică a profesioniștilor

sistemului de justiție penală cu programele

probaționale instituționalizate și derulate în cadrul

birourilor teritoriale de probațiune;

Dezvoltarea abilităților psihosociale ale

consilierilor de probațiune de a derula programe

probaționale;

Instituționalizarea programului probațional primar

obligatoriu: formare civică și vocațională, pentru a

deveni parte integrantă a sistemului național de

probațiune;

Extinderea implementării programului probațional

în cadrul altor birouri de probațiune și capacitarea

mai multor consilieri de probațiune, pe lângă cei 7

formatori la nivel național, recent instruiți.

În cadrul evenimentului, consilierii de probațiune 

din cele patru regiuni care au aplicat programul

probațional pentru minorii în conflict cu legea au

împărtășit experiența și bunele practici pe care 

le-au format în cele șase luni de pilotare. Pe de altă

parte, supervizorii au etalat cele mai importante

rezultate ale procesului de monitorizare a activității

respective, prezentând, în egală măsură, reușitele și

provocările.
 

Ca urmare a dialogului realizat, profesioniștii

sistemului de justiție penală au formulat un șir de

recomandări cu privire la tematica discutată:

 

MASĂ ROTUNDĂ
 

Rezultatele pilotării
Programului Probațional Primar
Obligatoriu pentru copiii în
conflict cu legea 
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Programul probațional primar obligatoriu pentru copiii în

conflict cu legea instituționalizat de autorități
 

La finele anului 2019, prin ordinul directorului Inspectoratului Național de Probațiune,

Programul probațional primar obligatoriu: formare civică și vocațională pentru copiii

în conflict cu legea a fost instituționalizat, și va fi implementat, la nivel național, de

către consilierii din cadrul birourilor teritoriale de probațiune. 

7
consilieri de probațiune

au primit certificate de formatori

naționali în aplicarea Programului

Probațional Primar Obligatoriu

13
copii în conflict cu legea

au fost implicați în Programul

Probațional Primar Obligatoriu
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Pentru a facilita munca cosilierilor de probațiune,

AJPP a elaborat și diseminat un material

informativ, care sintetizează și descrie etapele,

prin care trece un referat presentințial, în cadrul

procesului penal. 
 
 

Informare și comunicare

Evenimentele organizate de AJPP au fost

reflectate pe blogul asociație și pe paginile de

socializare www.facebook.com și

www.linkedin.com. 
 

Blogul AJPP a înregistrat, pe parcursul anului

2019, aproape 3000 de vizualizări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultatele obținute ca urmare a pilotării

Programului Probațional Primar Obligatoriu au

fost discutate în mass-media națională.
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Cursul de instruire pentru consilierii de probațiune

în contextul pilotării Programului Probațional

Primar Obligatoriu pentru copiii în conflict

cu legea a fost înregistrat video și editat pentru a

fi utilizat, în calitate de material metodic, la

instruirea noilor consilieri din sistem.



COLABORĂRI  

Acordul de colaborare cu Institutul de Filosofie și Psihologie
al Academiei Române „Constantin Rădulescu-Motru”

Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Drept
Penal, Facultatea de Drept (USM), Inspectoratul Național de
Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă

 

 



Inspectoratul Naţional de Probaţiune 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova 

 

FINANȚATORI ȘI
PARTENERI
 

UNICEF Moldova Ambasada Olandei
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