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Stimați colegi și parteneri,
Anul 2021 a venit cu noi oportunități, au fost extinse parteneriatele pentru AJPP și domeniile de activitate. Astfel, la
începutul anului a fost încheiat acordul de colaborare între Asociația pentru Justiție Penală Participativă și Administrația
Națională a Penitenciarelor.

Grație acestui parteneriat, AJPP a contribuit la resocializarea minorilor și tinerilor din detenție, care parcurg programe de
schimbare comportamentală pe perioada ispășirii pedepsei privative de libertate.

De asemenea, am continuat promovarea alternativelor la detenție, în particular, a programelor probaționale destinate
minorilor și adulților în conflict cu legea în cadrul sistemului de probațiune. În acest scop, am realizat mai multe mese
rotunde cu profesioniștii care dispun aplicarea acestora la etapa urmăririi penale și la faza judecării cauzei, în particular,
judecătorii și procurorii.

Un aspect cu caracter de noutate ce ține de activitățile implementate în 2021 vizează elaborarea unui modul informativ
privind traseul minorilor și tinerilor în sistemul de probațiune, disponibil în format online pe platforma e-
learningprobation.md, dezvoltată de AJPP în 2020. 

În afară de persoanele în conflict cu legea, beneficiari ai activităților noastre sunt și profesioniștii care asigură
resocializarea acestora, inclusiv specialiștii sistemului de justiție penală care aplică legea. Or, informarea actorilor cheie
și dezvoltarea capacităților profesionale contribuie la modelarea atitudinilor și comportamentului subiecților care
execută pedepse neprivative și privative de libertate. 

Asigurarea dialogului constructiv cu partenerii și beneficiarii, profesionalismul și entuziasmul echipei sporesc șansele de
reușită, determinându-ne să fim mai buni de la un proiect la altul.

Îmi exprim recunoștința față de partenerii de implementare și finanțatorii care sprijină ideile organizației noastre. Datorită
încrederii acordate, putem realiza inițiative noi, cu impact major.

Raport anual de activitate

Augustina Bolocan-Holban, Președinte 

Pagina | 02



Misiunea Asociației și
Viziunea Strategică
Asociația pentru Justiție Penală Participativă a fost fondată în anul 2017, de către un grup de
profesioniști din domeniul justiției penale, cu o experiență vastă în sfera guvernamentală și 
cea nonguvernamentală.

Timp de 5 ani, milităm pentru o justiție penală eficientă, promovând reformele de îmbunătățire a
legii penale, justiției penale, per ansamblu, și dezvoltarea elementelor justiției restaurative.

 

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
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Rezultate 2021

1 

participanți la Conferința
națională în domeniul
probațiunii

modul informativ nou privind
traseul minorilor și tinerilor în
sistemul de probațiune lansat pe
platforma 
www.e-learningprobation.md 

25

profesioniști ai sistemului de
justiție penală implicați în
dialogul național cu privire la
practica aplicării programelor
probaționale 

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

instrumente de evaluare a
impactului programelor
probaționale elaborate și
pilotate

Rata de aplicare a programelor
probaționale la nivel național

consilieri de probațiune din
cadrul birourilor teritoriale
instruiți în baza modulului
online în vederea aplicării
Programului Probațional
Primar Obligatoriu 

34
psihologi din cadrul sistemului
ANP și-au dezvoltat abilitățile
profesionale în aplicarea
programelor de schimbare
comportamentală

68
profesioniști din sistemul
administrației penitenciare
instruiți în vederea
asigurării unei interacțiuni
mai eficiente cu deținuții
minori

3 + 1
programe de schimbare
comportamentală aplicate în
sistemul penitenciar actualizate la
nevoile curente și elaborarea unui
program nou destinat minorilor și
tinerilor care au comis infracțiuni cu
caracter sexual

în vederea promovării programelor probaționale în calitate de
alternative la detenție 

accesări ale platformelor de comunicare menținute de AJPP 
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implementat în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, cu susținerea financiară a
Ambasadei Regatului Țărilor de Jos

septembrie 2020 – septembrie 2022
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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;
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 RM).

Pe parcursul anului 2021, au fost desfășurate 3 mese rotunde cu referire la practica aplicării
programelor probaționale în diverse regiuni ale țării. La dialog au participat 92 de profesioniști:
judecători, procurori, reprezentanți ai sistemului de probațiune, avocați. 

Participanții au formulat un set de recomandări care, în mare parte, reliefează aceeași viziune
cu privire la procesul de implementare a programelor probaționale per ansamblu:

19%
Rata de aplicare a programelor probaționale
Pe parcursul anului 2021, au parvenit 482 sentințe cu obligația de a participa la programe
probaționale, ceea ce constituie 19%, raportat la numărul total de sentințe parvenite pe
supraveghere.

Raportat la anul 2020, înregistrăm o creștere de 4,4% (2020 au parvenit 399 sentințe cu
obligația de a participa la programe probaționale, ceea ce constituie 14.6% din numărul total
de sentințe parvenite pe supraveghere). 

Dialog deschis cu profesioniștii privind practica
aplicării programelor probaționale
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Instrumente de evaluare 
a impactului programelor probaționale asupra beneficiarilor 

Pe parcursul anului 2021, au fost pilotate cu succes, la nivel național, patru instrumente de
evaluare a impactului programelor probaționale asupra beneficiarilor minori și adulți. 

Instrumentele dezvoltate conțin indicatori de rezultat și metodologie specifică fiecărui
indicator, exprimându-se în teste psihologice, scale auto-evaluative, observație structurată a
consilierului cu privire la comportamentul prosocial dovedit de către beneficiar în timpul
programului, dar mai ales ulterior finalizării programului.

Raportul de supervizare a activității de pilotare, instrumentele de evaluare, au fost prezentate
și discutate în cadrul unei ședințe de consolidare a rezultatelor pilotării instrumentelor de
evaluare a impactului programelor probaționale asupra beneficiarilor, organizată de AJPP, pe
data de 1 decembrie 2021, cu participarea reprezentanților Inspectoratului Național de
Probațiune și ai birourilor teritoriale de probațiune. 

Instrumentele au fost elaborate, în 2020, cu sprijinul experților din România și Rep. Moldova. 

Motivația spre schimbare

Programul de consiliere
a agresorilor familiali

Programul probațional
primar obligatoriu

Unul la Unul
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ
"Panorama sistemului de probațiune 
în Republica Moldova", ediția a II-a

Peste 100 de specialiști din domeniul justiției penale și altor
domenii conexe din diferite localități ale țării  – judecători,
procurori, avocați, consilieri de probațiune, juriști,
reprezentanți ai societății civile și experți din România au
luat parte la lucrările evenimentului online. 

Scopul conferinței a fost de a realiza un dialog național, 
cu participarea tuturor actorilor din domeniul justiției
penale, care să permită împărtășirea ideilor, experiențelor,
evidențierea reușitelor și provocărilor din sistemul de
probațiune. 

Recomandările conferinței pot fi accesate aici.
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Adrian Cerbu, judecător 

În condițiile legii, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, dacă va ajunge la
concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, poate dispune suspendarea condiţionată a executării
pedepsei aplicate vinovatului, indicând numaidecât, în hotărâre, perioada de probaţiune. Aplicând condamnarea cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat să participe la programe
probaționale, utilizând, astfel, mecanismele alternativelor la detenție și limitând represiunea  juridico-penală.

Veronica Mihailov-Moraru, avocat

Aplicarea, în procesul penal, față de persoanele care au comis infracțiuni, a obligației de a urma un program probațional, acolo
unde legea penală permite, are o importanță deosebită pentru persoană, pentru sistemul de justiție și pentru comunitate, în
general. Prin programele probaționale, persoana vizată va fi supusă unui set de măsuri specifice de către un specialist –
consilierul de probațiune, care să contribuie la corijarea ei eficientă în dependență de problemele și necesitățile sale, la
reducerea riscului de a mai comite alte infracțiuni, la evitarea cheltuielilor mari pentru un proces judiciar, și chiar la
economisirea de timp pentru persoana, dar și pentru toți profesioniștii din justiție.

Mariana Gornea, procuror

Potrivit legislației penale naționale, programele probaționale reprezină alternative la detenție, atât pentru adulți, cât și pentru
minori, fiind aplicate, în calitate de măsuri de constrângere cu caracter educativ sau în calitate de obligație de către instanța
de judecată în contextul condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei penale. Aplicarea programelor
probaționale în privința minorului, înseamnă excluderea copilului din sistemul justiției penale prin valorificarea căilor non-penale
ce orefă șanse la educare și reintegrare în societate.

Asociația pentru Justiție Penală Participativă, cu implicarea actorilor sistemului de justiție penală, a elaborat și promovat un material video pe
subiectul programelor probaționale în calitate de alternative la detenție. O parte din viziunile experților sunt expuse mai jos: 

Promovarea Programelor Probaționale 
la nivel național, în calitate de alternative la detenție

Materialul video poate fi vizualizat AICI
Pagina | 09
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https://www.youtube.com/watch?v=v0bxicXq4eI&t=56s


INFOGRAFIC
La începutul anului 2021, AJPP a realizat o
cartografiere a Programelor probaționale
aplicate minorilor și adulților în conflict cu
legea și evoluția datelor statistice naționale
la acest capitol. Rezultatele obținute au fost
prezentate într-un infografic adresat
profesioniștilor sistemului de justiție penală. 

Materialul a fost editat și diseminat
instituțiilor cheie în cadrul proiectului
„Promovarea programelor probaționale, la
nivel național, în calitate de alternative la
detenție”, implementat cu sprijinul financiar
al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

În versiune electronică, infograficul poate fi consultat pe
blogul AJPP, secțiunea RESURSE / Publicații sau direct AICI.
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implementat de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și Administrația
Națională a Penitenciarelor, cu suportul UNICEF Moldova

mai – decembrie 2021
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Ateliere de instruire 
pentru profesioniștii sistemului administrației penitenciare 

particularitățile psiho-sociale ale deținuților minori, gestionarea conflictelor,
dificultățile întâlnite în interacțiunea cu minorii și posibile soluții; 
abordarea interactivă a aspectelor legate de interacțiunea cu deținuții minori prin
prisma exemplelor de bune practici și principalele provocări cu care se confruntă
sistemul penitenciar din Republica Moldova. 

68 de profesioniști din sistemul administrației penitenciare au fost instruiți, în cadrul a
două ateliere în format online, în vederea asigurării unei interacțiuni mai eficiente cu
deținuții minori. 

Participanții la ateliere au explorat teme ce țin de:

Atelierele au fost moderate de experții din România - Gabriel Oancea și Roxana Preda.

34 de psihologi din cadrul sistemului ANP și-au dezvoltat abilitățile profesionale în
aplicarea programelor de schimbare comportamentală pentru a asigura resocializarea
deținuților minori și tineri.

Totodată, participanții la atelierul de instruire au discutat despre modificările/ comple-
tările inserate în trei programe de schimbare comportamentală – Programul pentru
reducerea violenței; Programul destinat consumatorilor de droguri și Programul
destinat persoanelor care au comis infracțiuni contra patrimoniului. 

Atelierul a fost susținut de Ioana Mihaela Morar și Ramona Lăcrămioara Bălăiță, traineri
cu experiență vastă din România.
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Programe de
schimbare
comportamentală

Programul pentru reducerea violenței are scopul de a propune
participanţilor o analiză a infracţiunilor violente şi îmbunătățirea
înțelegerii acestor situații problematice, a legăturii între modul în care
gândesc și simt pe marginea unui eveniment și
comportamentul/acțiunile exteriorizate, inclusiv dezvoltarea unor
modalităţi pozitive de rezolvare a situațiilor conflictuale în vederea
alcătuirii unui Plan personal de gestionare a furiei și prevenire a violenței. 

Programul de reabilitare psihosocială a persoanelor consumatoare de
droguri este un program suport destinat persoanelor care au trăit
experiența consumului. Programul are rolul, în baza obiectivelor stabilite,
de a-i pregăti pe participanți pentru a nu relua consumul după eliberarea
din penitenciar.

Programul destinat persoanelor care au săvârșit infracțiuni contra
patrimoniului urmărește scopul de învățare comportamentală și
formarea abilităților sociale specifice rezolvării problemelor, abordându-
le pe cele de natură financiară, dar și pe cele corelative acestora.

Asociația pentru Justiție Penală Participativă a facilitat actualizarea a 3
programe de schimbare comportamentală, aplicate în cadrul sistemului
administrației penitenciare în privința deținuților.

Programele au fost ajustate de experți din România pentru a corespunde
necesităților minorilor și tinerilor din detenție în vederea sporirii șanselor de
reintegrare socială. 

În versiune electronică, acestea pot fi accesate pe blogul AJPP, secțiunea PUBLICAȚII sau aici

Raport anual de activitate
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Un nou program de
schimbare
comportamentală
pentru minorii și tinerii care au comis infracțiuni cu
caracter sexual a fost dezvoltat de AJPP cu sprijinul
expertului din România, Ioana Mihaela Morar. 

Proiectul programului a fost prezentat psihologilor
din sistemul Administrației Naționale a
Penitenciarelor în cadrul atelierului de lucru, care a
avut loc în luna decembrie 2021. 

Programul urmează a fi pilotat pe parcursul anului
2022, astfel încât acest program să fie adaptat
nevoilor sistemului din Republica Moldova, bazat pe
practici eficiente și axat pe interesul superior al
minorilor și tinerilor care sunt în detenție.

Raport anual de activitate
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În anul 2021, platforma dezvoltată de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național
de Probațiune și UNICEF Moldova a continuat  să fie unica platformă de instruire la
distanță a consilierilor de probațiune din Republica Moldova. 

Pe parcursul anulului, consilierii din toate birourile de probațiune teritoriale au avut
posibilitate să-și dezvolte competențele profesionale cu ajutorul modulului de
instruire online în baza Programului Probațional Primar Obligatoriu pentru 
minorii în conflict cu legea. 

Totodată, în scopul facilitării accesului la platforma www.e-learningprobation.md,
AJPP a elaborat și promovat un material video, care cuprinde sugestii de explorare
a resurselor digitale, prezentarea platformei și instrumentelor care contribuie la
resocializarea minorilor în conflict cu legea.

date statistice:
www.e-learningprobation.md 

 

Platforma de instruire la distanță
www.e-learningprobation.md

Accesări platformă: 

3000 
Conturi create:

489
Consilieri instruiți:

56

Raport anual de activitate

Materialul video poate fi vizualizat AICI.
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Noi resurse 
e-learning

În vederea fortificării competențelor profesionale ale specialiștilor din cadrul sistemului de probațiune,
AJPP a facilitat, în anul 2021, dezvoltarea instrumentelor digitale pentru instruirea la distanță. Astfel, un
modul informativ privind traseul minorilor și tinerilor în sistemul de probațiune a fost lansat pe
platforma e-learningprobation.md. 

Modulul este destinat atât specialiștilor din domeniul probațiunii, cât și profesioniștilor din sistemul de
justiție penală, inclusiv celor din cadrul serviciilor sociale. 

Acesta este structurat în 5 compartimente tematice separate care cuprind informații referitoare la
serviciile, asistența și intervențiile specializate acordate în cadrul tipurilor de probațiuni prevăzute de
lege:  probațiunea presentințială, probațiunea comunitară, probațiunea juvenilă, probațiunea penitenciară
și probațiunea postpenitenciară. 

Informație accesibilă
Informația este oferită în formatul „întrebare-
răspuns”, cu trimiteri la sursele legislative și
documente relevante la care se face referire în
context. Este accesibilă și comprehensibilă. 

Scheme grafice
Aspectele teoretice au fost transpuse în
scheme grafice pentru a oferi un tablou
complex asupra proceselor și procedurilor care
urmează a fi aplicate în sistem.

Chestionar de autoevaluare
Modulul este însoțit de un chestionar de
autoevaluare, care cuprinde 10 întrebări de
testare a cunoștințelor, iar rezultatele sunt
generate instantaneu. 

Modului poate fi accesat gratuit AICI.
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https://www.e-learningprobation.md/module/traseul-minorilor-si-tinerilor-in-conflict-cu-legea-in-cadrul-sistemului-national-de-probatiune/


814
F A C E B O O K  F O L L O W E R S :

3442
S T A T I C T I C A  B L O G

1847
S T A T I S T I C A  Y O U T U B E

Vizibilitate

Blogului menținut de AJPP
www.ajppmoldova.wordpress.com. Acesta a
înregistrat în anul 2021 - 3442 de accesări a
platformei, înregistrând astfel o ușoară creștere a
traficului față de anii precedenți. Utilizatorii blogului
sunt persoane preponderent din Republica
Moldova și România, fiind urmați de Statele Unite
ale Americii, Irlanda și Regatul Unit.

În social media, pagina de Facebook AJPP a fost
urmărită de 814 followers cu un impact organic al
postărilor de peste 20K și interacțiuni lunare.  

Materialele video, plasate pe contul de YouTube 
 AJPP, au înregistrat 1847 vizualizări (636% mai
mare decât în anul 2020) cu o durată de 121 ore
(999%mai mare față de anul precedent). 

Evenimentele și activitățile organizate de AJPP au fost
prezentate publicului prin intermediul:

Raport anual de activitate
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Parteneriate
 

Inspectoratul 
Național de Probațiune

Administrația  
Națională a Penitenciarelor

FINANȚATORI PARTENERI

 
ACORDURI DE COLABORARE VALABILE

 



Augustina Bolocan-
Holban, Președinte

Cristina Varzari
Asistentă de proiect

Adelina Sochircă 
Consultantă în
Comunicare

Ion Rotaru
Contabil

Social media Adresă de email
office@ajpp.org

Website

www.ajppmoldova.wordpress.com

Echipa AJPP 

Date de contact
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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
http://www.ajppmoldova.wordpress.com/



