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Stimați colegi și parteneri,

În anul 2022 am continuat activitățile demarate anterior, totodată, venind cu noi inițiative care sporesc șansele de
resocializare a copiilor și adulților în conflict cu legea.

Astfel, am finalizat un proiect de doi ani (2020-2022), având scopul de a spori rata de aplicare a programelor
probaționale în calitate de alternative la detenție. Ne bucurăm că ne-a reușit să schimbăm percepția
profesioniștilor din sistemul de justiție penală cu referire la eficiența și utilitatea acestor măsuri, fapt demonstrat
de datele statistice naționale, ce arată o creștere dublă a ratei de aplicare față de cea existentă la început de
proiect.

De asemenea, am continuat dezvoltarea platformei de instruire la distanță - www.e-learningprobation.md,
elaborând un nou modul pentru consilierii de probațiune privind evaluarea nevoilor și riscului în privința
beneficiarilor, domeniul dat fiind de importanță majoră ce stă la baza individualizării măsurilor aplicate în
probațiune.

Am înregistrat rezultate frumoase și în cadrul parteneriatului cu Administrația Națională a Penitenciarelor, instruind
psihologii din sistem pe segmentul evaluării clinice a minorilor din detenție. În plus, a fost pilotat cu succes și
instituționalizat programul de schimbare comportamentală pentru copiii din detenție care au comis infracțiuni cu
caracter sexual, elaborat în 2021.

Rezultatele obținute reprezintă efortul conjugat al tuturor partenerilor de implementare care cred în reușita
obiectivelor propuse și în impactul activităților pe termen scurt și lung, iar datorită sprijinului finanțatorilor putem
materializa idei inovative.

Cu gratitudine, 
Augustina Bolocan-Holban,
Președinte 
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Milităm pentru o justiție penală eficientă, promovând reformele
de îmbunătățire a legii penale, justiției penale, per ansamblu, și
dezvoltarea elementelor justiției restaurative.

DESPRE AJPP

OBIECTIVE

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.

Citește mai multe 
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https://ajppmoldova.wordpress.com/
https://ajppmoldova.wordpress.com/
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Proiectul Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în calitate de alternative la detenție a
fost implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național
de Probațiune, cu susținerea financiară a Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

PERIOADA: septembrie 2020 – septembrie 2022.

Scopul proiectului - de a spori rata aplicării programelor probaționale pentru minorii și adulții în conflict cu
legea, în calitate de alternative la detenție. 

20212020 2022  

19%14.6% 27%

Rata de aplicare a programelor probaționale în calitate de obligație dispusă de instanța de judecată pe parcursul anilor de
implementare a proiectului a crescut de la 14,6% în anul 2020 la 27% în anul 2022. 

Rezultate
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Judecătorii, procurorii și consilierii de
probațiune, din regiunile Republicii
Moldova, au continuat, și în anul 2022,
dialogul privind practica aplicării
programelor probaționale în cadrul
sistemului național de justiție penală. 

Circa 60 de profesioniști ai sistemului
justiției penale din mai multe raioane și
municipii ale Republicii Moldova –
Chișinău, Bălți, Cahul, Sângerei, Orhei,
Anenii Noi, Soroca, Comrat, Criuleni, Edineț,
Strășeni, Căușeni, Șoldănești, Cimișlia și
reprezentanți ai birourilor teritoriale de
probațiune, implicați în dialogul regional.

Dialog regional cu  profesioniștii
privind practica aplicării
programelor probaționale

Recurgerea la liberarea de răspundere penală
la faza urmăririi penale, cu aplicarea măsurilor
de constrângere cu caracter educativ, în
particular, prin implicarea minorilor în conflict
cu legea în parcurgerea programelor
probaționale, în sensul lit. f), alin. (1) art. 104
CPRM;
Sporirea ratei de aplicare a obligației de a
participa la programe probaționale, în
contextul condamnării cu suspendarea
condiționată a executării pedepsei, lit. f), alin.
(6) art. 90 CPRM;
Asigurarea dialogului teritorial constant între
profesioniști, fiind discutate alternativele la
detenție prevăzute de legislația penală
națională și practica judiciară la acest capitol;
Informarea sistematică a profesioniștilor
sistemului de justiție penală despre natura
programelor probaționale dezvoltate de
serviciul de probațiune, inclusiv informarea
instanțelor de judecată despre rezultatul
parcurgerii programelor de către beneficiari și  
impactul programelor asupra minorilor și
adulților;
Aplicarea obligației de a participa la programe
probaționale și în cadrul altor temeiuri de
liberare de pedeapsă penală (art. 90/1, 91, 92,
96 Cod penal al RM).

Recomandări
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RECOMANDĂRILE CONFERINȚEI

Nadejda Burciu
 „Birourile de probațiune au reușit să mențină, de-a lungul anilor,

o rată scăzută a recidivei. Cu toate acestea, încă sunt multe
aspecte la care trebuie de acordat atenție, iar una dintre

prioritățile cheie, la moment, pentru sistemul de probațiune ar fi
sporirea calității serviciilor prestate beneficiarilor.” 

Andrei Iavorschi
 „E de remarcat faptul că, pe parcursul anilor precedenți, au fost atinse 
 multe reușite ale sistemului de probațiune, iar una dintre acestea fiind
promovarea și aplicarea programelor probaționale, instrumente care

asigură resocializarea și reintegrarea în societate a beneficiarilor. ” 

Augustina Bolocan-Holban
„Ne face plăcere să constatăm că, în Republica Moldova,

probațiunea se dezvoltă urmând cursul politicii penale naționale,
atât la nivel de legislație, cât și sub aspectul  practicii naționale.„

La conferință au participat specialiștii din domeniul justiției penale și altor domenii conexe din diferite localități ale țării – judecători,
procurori, avocați, consilieri de probațiune, juriști, reprezentanți ai societății civile, dar și experți din România. 

Scopul conferinței a fost de a realiza un dialog național, cu participarea tuturor actorilor din domeniul justiției penale, care să permită
abordarea aspectelor ce țin de asigurarea executării pedepselor neprivative de libertate; asistența și consilierea acordate subiecților
probațiunii; interacțiunea sistemului de probațiune cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
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https://ajppmoldova.wordpress.com/2022/06/03/rezultatele-conferintei-nationale-dedicata-sistemului-de-probatiune-din-republica-moldova/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Spotul social prezintă istoria unui caz real, beneficiarul fiind în supravegherea sistemului de probațiune timp de
doi ani. Materialul video a fost elaborat și promovat, pe parcursul anului 2022, cu scopul de a sensibiliza

societatea, îndeosebi reprezentanții sistemului de justiție penală cu privire la beneficiile activității de probațiune
și încurajarea aplicării programelor probaționale în calitate de alternative la detenție. 

PROGRAMELE PROBAȚIONALE AJUTĂ
PERSOANELE ÎN CONFLICT CU LEGEA!

STUDIU DE CAZ 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ff6-42H_D4w&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=Ff6-42H_D4w&t=46s
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Fortificarea capacităților profesionale ale consilierilor de probațiune
pe segmentul evaluării nevoilor și riscului 
Asociația pentru Justiție Penală Participativă a contribuit, în anul 2022, la îmbunătățirea procesului de evaluare a beneficiarilor din
probațiune, prin desfășurarea instruirilor pentru consilierii din cadrul birourilor teritoriale de probațiune din Republica Moldova.
Instruirile au fost ghidate de formatoarea Ramona Bălăiță, expertă cu o vastă experiență practică în domeniul probațiunii din
România. Experiența și cunoștințele acumulate i-au determinat pe consilieri să fie mai aproape de nevoile beneficiarilor care ajung
în sistemul de probațiune.

02 instruiri 62 consilieri de
probațiune instruiți
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În versiune electronică, Programul de schimbare comportamentală pentru

copiii și tinerii care au comis infracțiuni cu caracter sexual poate fi accesat pe

blogul AJPP, secțiunea PUBLICAȚII sau AICI.

Programe d e
schimbare
comportamentală

au fost ajustate trei programe probaționale adresate copiilor și tinerilor - Cetățenia activă, Program pentru diminuarea agresivității,
Motivația spre schimbare, cu suportul expertei din România, Ramona Bălăiță, pentru a racorda conținutul acestora la nevoile beneficiarilor;
a fost elaborat un nou program de educație sexuală pentru copiii din detenție, cu sprijinul expertei, Mihaela Săsărman, România;
a fost ajustat, după perioada de pilotare, Programul de schimbare comportamentală pentru copiii și tinerii care au comis infracțiuni cu
caracter sexual, dezvoltat în 2021, pentru sistemul administrației penitenciare din RM, cu suportul expertelor din România, Ioana Mihaela-
Morar și Alina Decsei-Radu și, totodată, a fost elaborată broșura în baza programului pentru specialiștii din sistemul ANP.

Asociația pentru Justiție Penală Participativă a oferit suport în dezvoltarea și ajustarea mai multor programe de schimbare comportamentală,
aplicate în cadrul sistemului administrației penitenciare și sistemului probațiunii. Astfel, pe parcursul anului 2022: 
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https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2022/12/versiune_web_program_4_anp_final.pdf
https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2022/01/program_reducerea_violentei_final_web-1.pdf
https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2022/01/program_infractiuni_patrimoniu_final_web.pdf
https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2022/01/program_reabilitare_final_web.pdf


Ateliere de instruire 
pentru profesioniștii sistemului administrației penitenciare 
AJPP a contribuit, în acest an, la dezvoltarea abilităților profesionale ale psihologilor din cadrul sistemului ANP în domeniul evaluării
clinice a copiilor din detenție. Acest segment este în premieră valorificat în Republica Moldova, iar cea mai mare provocare ține de
identificarea unui instrument de evaluare validat și accesibil sistemului, care va fi aplicat de specialiștii ANP în practică.

Instruirile au fost moderate de Dan Rusu, psiholog și trainer din România, care a împărtășit participanților experiența valoroasă pe
care o are în domeniul psihologiei clinice, oferind exemple, modele de comportament profesional în interacțiunea cu persoana
evaluată și multiple recomandări.

02 instruiri 45 psihologi ANP
instruiți 
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PLATFORMA DE INSTRUIRE LA  DISTANȚĂ
WWW.E-LEARNINGPROBATION.MD

În anul 2022, un nou modul de instruire a fost dezvoltat și publicat pe
platforma  www.e-learningprobation.md, singura resursă de instruire online
destinată consilierilor de probațiune din Republica Moldova.

Modulul “Evaluarea nevoilor și riscului în probațiune în privința minorilor“
descrie modalitatea, cadrul juridic, pașii pe care trebuie să-i urmeze un
consilier de probațiune la etapa completării ariilor de investigare, conform
Fișei de evaluare. Acest modul conține 13 lecții informative, însoțite de sugestii
practice, concluzii, referințe bibliografice și un set de resurse adiționale. La
finalul cursului, participanții au posibilitate să-și testeze cunoștințele prin
intermediul unui chestionar de evaluare, rezultatele cărora vor fi monitorizate
de INP.

23,621 92246 03
A C C E S Ă R I

P L A T F O R M Ă  
C O N S I L I E R I
I N S T R U I Ț I

C O N T U R I
C R E A T E

M O D U L E
O N L I N E
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https://www.e-learningprobation.md/module/evaluarea-nevoilor-si-riscului-in-probatiune-in-privinta-subiectilor-minori/
http://www.e-learningprobation.md/
http://www.e-learningprobation.md/?fbclid=IwAR19YY5UVIhI38lvg6QH_YEBLq4QscR0LDh1Zc-6gay1E5ZNDTIiDbc8-SM
https://www.e-learningprobation.md/wp-admin/admin.php?page=wps_hits_page&from=2021-12-26&to=2023-03-10


CAMPANIA DE COLECTARE 
A CĂRȚILOR PENTRU DEȚINUȚI
Asociația pentru Justiție Penală Participativă, în parteneriat cu
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Administrația
Națională a Penitenciarelor, au desfășurat, în premieră, campania
„„Donează o carte pentru penitenciare”. 

Scopul campaniei a fost de a colecta cărți pentru persoanele care își
ispășesc pedeapsa în penitenciarele din Republica Moldova,
contribuind astfel la resocializarea deținuților. 

Fiecare persoană, indiferent de mediul în care se află, are
dreptul la educație!
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Colaborări și participări 
Tot în anul 2022, Asociația pentru Justiție Penală Participativă a semnat un Acord de
colaborare cu Asociația Europeană a Studenților în Drept ELSA (filiala din Republica Moldova). 

Scopul Acordului este de a consolida procesul educațional, reușita academică și performanța
profesională a studenților și masteranzilor care își fac studiile la Facultățile de Drept din țară.

Atelier de lucru internațional 
În perioada 23-24 noiembrie 2022, la București, a avut loc un
atelier pe tematica cooperării intersectoriale ce vizează sistemul
probațiunii și penitenciar, organizat de CEP Probation și EuroPris.
Evenimentul a fost găzduit de Ministerul Justiției din România. 

La atelier au participat reprezentanții sectorului public vizat,
societatea civilă, serviciile sociale din mai multe țări - România,
Croația, Suedia, Italia, Danemarca, Finlanda, Portugalia, Estonia,
printre ei și reprezentanții AJPP din Moldova.
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Vizibilitate și impact 

3751
S T A T I C T I C A  B L O G

989
FACEBOOK FOLLOWERS:

3096 
STATISTICA YOUTUBE

În anul 2022, platforma oficială de comunicare AJPP, www.ajppmoldova.wordpress.com, a avut
3751 de accesări și 702 de vizitatori unici, preponderent din Republica Moldova și România.  

Pagina de Facebook a atins un impact total de 15 441 de persoane, având 989 de urmăritori.
Contul de YouTube AJPP a înregistrat pe parcursul anului 3096 vizualizări. 

Impact online

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

Inspectoratul 
Național de Probațiune

Administrația  
Națională a Penitenciarelor

FINANȚATORI PARTENERI

 
ACORDURI DE COLABORARE 

 
Acord de colaborare cu Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române
„„Constantin Rădulescu-Motru”
Acord trilateral de cooperare între Departamentul Drept Penal, Facultatea de Drept (USM),
Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă
Acord de colaborare între Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție
Penală Participativă
Acord de colaborare între Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația pentru
Justiție Penală Participativă
Acord de colaborare între Asociația Europeană a Studenților în Drept ELSA și Asociația
pentru Justiție Penală Participativă

Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Consiliul Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat 
Uniunea Avocaților

Mulțumim tuturor partenerilor noștri, care susțin inițiativele Asociației pentru Justiție Penală Participativă și înțeleg
importanța fortificării sistemului de justiție penală și mobilizarea eforturilor comune de a asigura o justiție penală
eficientă, în special copiilor aflați în conflict cu legea. 

http://www.justice.gov.md/
http://csm.md/
http://www.procuratura.md/md/newslst/
http://www.cnajgs.md/ro/news/consiliul-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat-anunta-prelungirea-concursului-de-angajare-a-1-consultant-in-cadrul-aparatului-administrativ-al-cnajgs
http://www.cnajgs.md/ro/news/consiliul-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat-anunta-prelungirea-concursului-de-angajare-a-1-consultant-in-cadrul-aparatului-administrativ-al-cnajgs
http://uam.md/index.php?l=ro


Date de contact:

Email: office@ajpp.org
Web: www.ajppmoldova.wordpress.com

Social media

http://www.ajppmoldova.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages&ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/asocia%C8%9Bia-pentru-justi%C8%9Bie-penal%C4%83-participativ%C4%83-ajpp

