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O JUSTIȚIE PENALĂ
EFICIENTĂ 
ESTE MAI MULT DECÂT
O JUSTIȚIE
RETRIBUTIVĂ ...

Asociația  pentru  Justiție  Penală  Participativă  este

o  organizație  neguvernamentală  care  promovează

reformele  de  îmbunătățire  a  legii  penale,  justiției

penale,  per  ansamblu,  și   contribuie  la  dezvoltarea

elementelor  justiției  restaurative.

AJPP  a  fost  fondată  în  anul  2017  de  către  

un  grup  de  profesioniști  din  domeniul  justiției

penale,  cu  o  experiență  vastă  atât  în  sfera

guvernamentală,  cât  și  cea  neguvernamentală.

sprijinirea  colaborării  intersectoriale  între

profesioniștii  sistemului  de  drept  și  cei  din  cadrul

serviciilor  sociale  în  domeniul  justiției  penale,

inclusiv  justiției  pentru  copii ;

implicarea  specialiștilor  din  sistemul  de  justiție

penală  în  procesul  de  dezvoltare  și  implementare  a

elementelor  justiției  restaurative ;

consolidarea  drepturilor  fundamentale  și

promovarea  principiilor  justiției  penale  în  vederea

asigurării  supremației  legii.

MISIUNEA OBIECTIVE



Stimați colegi și parteneri,

Anul 2020 a fost unul care ne-a determinat să testăm limitele și capacitățile noastre.

Am făcut față  provocărilor pentru a oferi suportul și expertiza în domeniul justiției penale

partenerilor și beneficiarilor cu care lucrăm.

Proiectele inițiate și activitățile implementate în 2020 au fost cu caracter de noutate și au

oferit specialiștilor din cadrul sistemului de probațiune noi oportunități de dezvoltare. Astfel,

prin crearea unei platforme și a unui modul de instruire online a consilierilor de probațiune

am încercat să punem la dispoziția specialiștilor noi instrumente de dezvoltare profesională

utile și viabile în contextul actual.

Totodată, ne-am propus să promovăm insistent programele probaționale în calitate de

alternative la detenție prin realizarea unui dialog constructiv cu profesioniștii care dispun

aplicarea acestora la etapa urmăririi penale și la faza judecării cauzei, în particular, judecătorii

și procurorii.

În acest scop, am elaborat mai multe instrumente de evaluare a impactului programelor

probaționale asupra beneficiarilor minori și adulți, care vor fi pilotate în cadrul birourilor

teritoriale de probațiune, fiind demonstrate, în așa mod, eficiența și influența programelor

probaționale. Inițiativele Asociației pentru Justiție Penală Participativă se axează pe necesități

concrete ce vizează domeniul justiției penale, care solicită o intervenție specializată,

impunându-ne să ne perfecționăm zi de zi.

Din partea echipei AJPP, îmi exprim gratitudinea față de partenerii de implementare,

autoritățile naționale cu care colaborăm și finanțatorii care sprijină, de fiecare dată,

ideile noastre și cred în reușita lor.

Augustina Bolocan-Holban 

Președinte 
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29 minori în conflict cu legea au primit educație
civică și pregătire profesională în cadrul
Programului Probațional Primar Obligatoriu



Programul Probațional Primar Obligatoriu (formare
civică și vocațională) – un parcurs definit în cadrul
sistemului național de probațiune
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În total, 70 consilieri din cadrul

birourilor teritoriale de probațiune din

Moldova au beneficiat de instruire privind

aplicarea în practică a Programului

Probațional Primar Obligatoriu pentru

copiii în conflict cu legea. Participanții au

avut posibilitatea de a se familiariza

În anul 2020, Asociația pentru Justiție Penală

Participativă a continuat să susțină procesul

de implementare a Programului Probațional

Primar Obligatoriu. 

Astfel, cu suportul UNICEF Moldova, în

parteneriat cu Inspectoratul Național de

Probațiune au fost realizate mai multe

activități axate pe instruirea și dezvoltarea

abilităților profesionale ale specialiștilor

implicați în aplicarea programului. 

Peste 80 de profesioniști din cadrul

sistemului de justiție penală au

participat, în noiembrie 2020, la o masă

rotundă pe tema „Programul probațional

primar obligatoriu (formare civică și

vocațională) – un parcurs definit în cadrul

sistemului național de probațiune”.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de

a consolida rezultatele atinse pe

segmentul de implementare a

Programului Probațional Primar

Obligatoriu și, totodată, de a facilita un

dialog intersectorial cu implicarea tuturor

actorilor pe subiectul dat.

cu cele nouă module ale Programului, au

participat activ la sesiuni informative și

ateliere practice.



OPINIE

„Investiția în resursele umane aduce rezultate palpabile pe termen lung, iar instruirile care au fost organizate de

AJPP pentru consilierii de probațiune, au avut scopul de a construi o memorie instituțională pe domenii concrete.

Astfel, ne-am propus să elaborăm aceste elemente inovative care să răspundă provocărilor sistemului național de

probațiune: un modul de instruire online în baza unui program probațional pentru minorii în conflict cu legea și o

platformă pentru profesioniști, unde vor putea fi plasate diverse module de instruire și noutăți specifice”.

Augustina  Bolocan-Holban,  președinta  AJPP

Prima platformă online de instruire la distanță a

consilierilor de probațiune a fost dezvoltată de

Asociația pentru Justiție Penală Participativă, în

parteneriat cu Inspectoratul Național de

Probațiune și UNICEF Moldova.

Platforma de instruire online își propune să

contribuie la fortificarea capacităților

profesionale ale consilierilor de probațiune din

Republica Moldova.

Aceasta conține un prim curs de instruire la

distanță, format din 13 lecții video, care au fost

concepute pentru  a facilita desfășurarea

ședințelor de către consilierii de probațiune în

aplicarea Programului Probațional Primar

Obligatoriu (formare civică și vocațională)

pentru copiii/tinerii în conflict cu legea. 

Lecțiile sunt susținute de doi consilieri de

probațiune, formatori atestați la nivel național, cu

experiență în derularea programului. 

Participanții la curs au de completat, la final,

teste de evaluare a cunoștințelor, rezultatele

cărora vor fi luate în considerare la etapa de

eliberare a certificatelor de către Inspectoratul

Național de Probațiune.

INSTRUIREA LA DISTANȚĂ PRIN 
WWW.E-LEARNINGPROBATION.MD
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Platforma de instruire la distanță a consilierilor de probațiune,
implementată la nivel național

La finele anului 2020, prin dispoziția Inspectoratului Național de Probațiune, a fost dispusă

implementarea platformei e-learning la nivel național. Astfel, toți consilierii de probațiune vor

parcurge modulul online în baza Programului Probațional Primar Obligatoriu (formare civică și

vocațională) pentru copiii/tinerii în conflict cu legea.

Materiale informative pentru profesioniști

În scopul prezentării unui tablou general al Programului Probațional Primar Obligatoriu

(formare civică și vocațională) pentru copiii/tinerii în conflict cu legea a fost elaborat un pliant

informativ, care reprezintă o sinteză a Programului, avantajele acestui instrument, inclusiv

rezultatele înregistrate în perioada anilor 2018-2020.   



STUDIU DE CAZ
 

PROGRAMELE PROBAȚIONALE – ALTERNATIVE LA
DETENȚIE PENTRU MINORII ÎN CONFLICT CU LEGEA

Reieşind din standardele internaţionale cu privire la protecția minorului în

sistemul justiției penale, Republica Moldova și-a asumat, la nivel de politici,

acțiuni cu scopul de a promova alternativele la detenție și de a exclude

copiii din sistemul justiției penale prin valorificarea căilor non-penale ce

oferă șanse de reeducare și reintegrare în societate. Conform art. 2 din

Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, termenul de probaţiune

înseamnă evaluarea psihosocială, control al persoanelor aflate în conflict cu

legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile

de detenție, pentru preîntâmpinarea săvârșirii de noi infracţiuni. Potrivit

aceluiași articol, programele probaționale pot fi programe de corecție al

comportamentului social şi programe de reintegrare socială, și se pot

desfășura individual şi/sau în grup.

Un Raport elaborat, în 2018, de Asociația pentru Justiție Penală

Participativă (AJPP) denotă faptul că, la nivel național, în anul 2017, doar

câteva dintre programele probaționale, dezvoltate în cadrul sistemului de

probațiune din RM și implementate de consilierii de probațiune, sunt

destinate minorilor. Totodată, era incertă utilitatea și funcționarea acestora

în sistemul justiției penale.

Pornind de la aceste premise, AJPP, în parteneriat cu Inspectoratul Național

de Probațiune și UNICEF Moldova, a elaborat și pilotat, pe parcursul anilor

2018- 2019, Programul Probațional Primar Obligatoriu: stagiul de formare

civică și trainingul vocațional în calitate de alternativă la detenție pentru

minorii în conflict cu legea. 

Programul are scopul de a-l ghida, pas cu pas, pe beneficiar în procesul de

reintegrare socială şi reprezintă un instrument de lucru pentru consilierii de

probațiune în procesul de modelare a comportamentului delincvent.

Programul probațional are două componente obligatorii: stagiul de formare

civică (educația moral-civică) a minorului și trainingul vocațional (formarea

vocațională̆), fiind constituit din 18 ședințe de bază și 8 ședințe de

consolidare, durata acestuia fiind de 4 luni și jumătate.
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DETALII JURIDICO-PENALE ȘI ASPECTE SOCIALE

La vârsta de 16 ani, Mircea a ajuns pe banca acuzaților ca urmare a comiterii

următoarelor componențe de infracțiuni: tentativă de viol și acțiuni violente cu

caracter sexual în privința unei minore, fiind încadrate juridico-penal în baza

art. 27, art. 171 alin (2) lit. b) Cod penal și art. 172 alin (2) lit. b) Cod penal.

Cauza penală a fost judecată în procedură simplificată, în baza probelor

administrate la etapa urmăririi penale, inculpatul recunoscându-și vina.

Luând în considerare criteriile generale și speciale de individualizare a

pedepsei penale, instanța de judecată i-a stabilit lui Mircea pedeapsă sub

formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în

penitenciarul pentru minori. Totodată, reieșind din circumstanțele cauzei și

personalitatea celui vinovat, instanța a decis condamnarea lui Mircea cu

suspendarea condiționată a executării pedepsei, fiind aplicat art.90 Cod penal,

stabilind un termen de probă de 5 ani, obligându-l: să nu-și schimbe domiciliul

fără permisiunea organului competent; să participe cu regularitate la toate

programele de consiliere; să acorde o susținere materială familiei victimei. 

Mircea a rămas să locuiască cu familia – părinții, sora și fratele mai mic. Tatăl

său muncește ocazional în domeniul construcției şi mai are în grijă sa

terenurile agricole ale familiei. Mama se străduiește să fie cât mai mult timp

prezentă în viața copiilor și participă activ la educarea acestora. Familia lui

Mircea este o familie muncitoare. Locuiesc într-o casă modestă, îngrijită și nu

se bazează pe sprijinul autorităților locale. Băiatul a absolvit clasa a IX-a în satul

natal. Diriginta îl caracterizează drept un băiat muncitor, încrezător în sine, care

stabilea fără dificultăți relații cu cei din jur, dar era foarte ușor influențabil, iar

materialul predat la lecții îl însușea cu dificultate.

ÎNTRE AȘTEPTĂRI ȘI IMPACT

Timp de patru luni, Mircea a beneficiat săptămânal de sesiunile programului

probațional primar obligatoriu, în procesul pilotării programului, cu implicarea

consilierului superior de probațiune, Elena Mihaile, Biroul de probațiune

Hâncești. Astfel, pe parcursul celor 24 de ședințe, minorul a conștientizat

comportamentul său delincvent, a perceput valorile morale, însușind

elementele educației morale și juridice, fiind totodată, ajutat să se reintegreze

în societate mai ușor.În același timp, grație componentei privind formarea

vocațională, Mircea a fost tentat să-și construiască un plan de carieră și și-a

asumat responsabilitățile în realizarea proiectului comunitar pentru localitatea

sa – Repararea ulucului din localitate pentru animalele domestice. 

În urma realizării acestui proiect, Mircea a stabilit o relație de colaborare

cu un potențial angajator, care, ulterior, i-a oferit un serviciu plătit.
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La încheierea programului,
Mircea a conștientizat
gravitatea infracțiunii pe
care a săvârşit-o și regretă
că a ajuns în situația dată.
Potrivit consilierului de
probațiune, Mircea nu este
recidivist și își dorește să
fie alături de familie, 
să-i protejeze și să-i ajute
pe frații săi mai mici. 
Cel mai mare beneficiu al
programului probațional
pentru Mircea a fost
angajarea în câmpul
muncii. În tot acest timp,
băiatul a învățat ce
înseamnă cu adevărat să fii
responsabil, punctual și
serios în ceea ce faci.



Promovarea programelor probaționale, la nivel
național, în calitate de alternative la detenție

Procurorii și judecătorii din mun. Bălți 

antrenați într-un dialog comun pe subiectul

aplicării programelor probaționale în cadrul

sistemului național de justiție penală 

Profesioniștii sistemului de justiție penală din mun. Bălți

și reprezentanții sistemului de probațiune au participat,

în octombrie 2020, la o masă rotundă regională privind

aplicarea programelor probaționale în cadrul sistemului

național de justiție penală. Evenimentul a fost organizat

de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național de

Probațiune și cu suportul financiar al Ambasadei

Regatului Țărilor de Jos.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte ce țin de

problematica și provocările aplicării programelor

probaționale în calitate de alternative la detenție și

starea actuală în baza practicii judiciare naționale.

Totodată, a fost prezentată metodologia în baza căreia

vor fi elaborate instrumentele de evaluare a impactului

programelor probaționale asupra beneficiarilor, dar și

împărtășită experiența birourilor teritoriale de

probațiune în derularea programelor probaționale.

Judecătorii și procurorii au salutat inițiativa de a

dezvolta instrumente de evaluare a impactului

programelor probaționale asupra beneficiarilor și au

subliniat importanța diversificării categoriilor de

alternative la detenție în cadrul sistemului național de

justiție penală.
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PROGRAMELE SELECTATE:  

Asociația pentru Justiție Penală Participativă, împreună cu o

echipă de consultanți în domeniu, au contribuit la dezvoltarea

instrumentelor de evaluare a impactului a patru programe

probaționale, identificate de INP, asupra beneficiarilor minori

și adulți.

Instrumentele de evaluare vor ajuta consilierii de probațiune

să determine eficiența și influența programelor probaționale

asupra persoanelor în conflict cu legea, grație metodologiei

elaborate de experți, bazată pe indicatori de rezultat și metode

specifice fiecărui program probațional selectat. 

Instrumentele vor fi pilotate în decurs de un an, iar rezultatele

generate vor demonstra necesitatea instituționalizării acestora

de sistemul de probațiune. 

Augustina Bolocan-Holban, președinta AJPP:

 „instrumentele de evaluare au caracter de noutate pentru

Republica Moldova și au fost elaborate în concordanță cu

structura și natura programelor probaționale selectate de

reprezentanții INP ca rezultat al aplicării frecvente”.

Andrei Iavorschi, directorul INP:

„valoarea impactului programului asupra beneficiarilor pentru

sistemul de probațiune este un element cheie care va permite,

la un moment dat, operaționalizarea serviciilor prestate de

sistemul de probațiune”.

Unul la unul

Programul probațional
primar obligatoriu pentru
copiii în conflict cu legea

Motivația spre schimbare

Programul de consiliere a
agresorilor familiali

Instrumente de evaluare a impactului programelor
probaționale asupra beneficiarilor acestora 
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La finele lunii decembrie, consilierii din cadrul

sistemului de probațiune au beneficiat de o sesiune

de instruire online privind aplicarea eficientă a

instrumentelor de evaluare menționate. 

Activitățile au fost realizate cu susținerea financiară a

Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.



560

F A C E B O O K  F O L L O W E R S :

3105

S T A T I C T I C A  B L O G

558

S T A T I S T I C A  Y O U T U B E

Evenimentele organizate de AJPP au fost reflectate sistematic

pe canalele de comunicare menținute de asociație.

În 2020, blogul AJPP  www.ajppmoldova.wordpress.com  a

înregistrat o ușoară creștere a traficului față de 2019, având

3105 accesări, preponderent din Republica Moldova și

Romania. Pagina de Facebook AJPP a fost urmărită de 560 de

followers cu un impact total al postărilor de 20 042 persoane

care interacționează lunar.  La început de drum, contul de pe

youtube a avut 558 de vizualizări cu o durată de 25,2 ore. 

Vizibilitate și Comunicare
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Parteneri și Finanțatori 
ai proiectelor AJPP 

RAPORT ANUAL 2020

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 

UNICEF Moldova Ambasada Regatului Țărilor de Jos

În  cadrul  unui  eveniment,  organizat  de  AJPP,  Ecaterina Vâlcu, reprezentanta  Oficiului

Ambasadei  Regatului  Țărilor  de  Jos  în  Republica  Moldova,  a  salutat  deschiderea

parteneriatului  dintre  societatea  civilă  și  instituția  guvernamentală  pe  aspectul  probațiunii

și  speră  că  proiectele  implementate  cu  suportul  Ambasadei  Regatului  Țărilor  de  Jos  vor

contribui  într-un  mod  pozitiv  la  dezvoltarea  sistemului  de  justiție  penală  și  vor  oferi

alternative  eficiente  și  sustenabile  la  detenție.



F A C E B O O K  
@ A J P P

W W W . A J P P M O L D O V A .
W O R D P R E S S . C O M

Y O U T U B E
A J P P  M O L D O V A

Asociația pentru Justiție Penală Participativă
office@ajpp.org

https://www.facebook.com/AJPP.org
https://www.facebook.com/AJPP.org
https://ajppmoldova.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVOr7VeP8Tgxg6Yz3cSmy5Q/videos
https://www.facebook.com/AJPP.org
https://www.facebook.com/AJPP.org
https://www.facebook.com/AJPP.org
https://ajppmoldova.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVOr7VeP8Tgxg6Yz3cSmy5Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVOr7VeP8Tgxg6Yz3cSmy5Q/videos

