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Acord de colaborare nr. i)lf
intre Inspectoratul Nafional de Proba{iune Ei

Asociafia pentru Justi{ie Penal[ Participativi

_.rt_/ l-)6, zotl mun. Chiginlu

Pir{ile:

Inspectoratul Nalional de Probaliune (in continuare - INP), reprezentat de directorul interimar,
Vladimir Popa, pe de o parte,

9i

Asociafia pentru Justilie Penald Participativa (in continuare - AJPP), reprezentatd de
preEedintele acesteia, Augustina Bolocan-Holban, pe de altd parte,

constientizffnd importanla qi prioritatea drepturilor omului qi a demnitdlii umane;

evidentiind relevanla consoliddrii unui parteneriat in vederea sprijinirii intereselor comune;

intentionffnd sd se intervind pe domeniile vulnerabile cu referire la segmentul probaliunii,
care necesitd o reacfie promptd din partea societd(ii civile,

au convenit sd incheie un acord de colaborare, dupd cum urmeazd:

Articolul 1. Scopul qi obiectivele

(1) Scopul acordului de colaborarc rezidd, in asigurarea unui parteneriat de duratd in
vederea dezvoltdrii capacitdlilor de resocializare a persoanelor, care, potrivit legii, pot
benefica de serviciile organului de probaliune, inclusiv dezvoltarea capacitdlilor
profesioniqtilor implicali in reeducarea qi resocializarea subieclilor supugi probaliunii.

(2) Obiectivele acordului sunt:

a) Dezvoltarea qi implementarea programelor probafionale pentru minorii liberali de
rdspundere sau pedeapsd penald;

b) Sprijinirea reformelor in domeniul probaliunii, in special, ce vizeazd beneficiarii
minori;

c) Dezvoltarea capacitdlilor profesionale ale consilierilor de probaliune in procesul de
interacliune cu beneficiarii programelor de probaliune;

d) Acordarea serviciilor de consultanfd, asigurate de ambele pdrfi, pe domeniile
comune de activitate.

Articolul 2. Principiile de colaborare

(1) Principiile transparenlei ;i promptitudinii sunt cele care trebuie sd guverneze
colaborarea intre AJPP Ei INP in activitdlile lor reciproce.



(2) Principiul asigurdrii interesului superior al minorului trebuie sd fie prioritar in cazul

r ealizilrii activitAf I o r ce v izeazd pro b aliune a j uveni I 6.

(3) Principiul colabordrii intersectoriale in contextul proiectelor implementate va asigura

oblinerea rezultatelor eficiente qi utile scopurilor propuse.

Articolul 3. Drepturile qi responsabilitl{ile plrfilor

(l) Parlile iqi asumd responsabilitatea sd se informeze reciproc despre acliunile/activitdfile
intreprinse pe domeniile comune de activitate cu respeclarea angajamentelor asumate

in acest Acord de colaborare.
(2) Pa{ile vor asigura confidenlialitatea datelor cu caracter personal in cadrul activitdfilor

realizate, in conformitate gi in modul prevdzut de legislalia nafionald privind proteclia

datelor cu caracter personal.
(3) INP va furniza dupd competentd informafiile solicitate de AJPP cu privire la acliunile

realizate in comun in vederea asigurdrii bunei colabordri intre pdrfi. AJPP va fi
responsabili de acordarea sprijinului solicitat de INP pe segmentul proiectelor
(activitdlilor) unde se asigurd cooperarea.

(4) AJPP va utiliza toate resursele disponibile in vederea realiz5rii obiectivelor comune qi

acorddrii asistenlei cerute.

(5) Pa{ile vor desemna, potrivit procedurilor inteme, persoane responsabile in vederea

implementdrii prezentului Acord.

Articolul 4. Dispozifii linale

(1) Divergenlele aplrute cu privire la interpretarea qi/sau aplicarea prezentului Acord vor
fi solufionate pe cale amiabilS inbaza negocierilor intre pd(i.

(2) Prezentul Acord intrd in vigoare la data semn[rii lui Ei este valabil pe o perioadd

nedeterminatd, cu exceplia cazului c6nd una din p6rfi cere revocarea acestuia cu

invocarea temeiurilor concrete, cu cel putin 14 zile inainte.

(3) Acordul poate fi modificat sau completat la solicitarea in scris a uneia din pdrfi, qi vor

fi consemnate in acte aditionale.
(4) Prezentul acord de colaborare este semnat in doud exemplare originale, cdte unul

pentru fiecare parte.

Asocia{ia pentru Justi{ie PenalI Participativi Inspectoratul Na(ional de Probafiune

(-,

Semndtura ,%*F


