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PREfAŢă

Într-o societate modernă legea penală trebuie să prevadă diverse opţiuni puni-
tive pentru cei care încalcă legislaţia. În majoritatea ţărilor pedeapsa închisorii a 
fost şi este una dintre cele mai importante pedepse penale. Totodată, se ştie că 
acest tip de pedeapsă are consecinţe grave asupra infractorului. Privaţiunea de 
libertate trebuie aplicată doar atunci când este strict necesară, şi nu în alt fel. 

Pentru categoriile de infracţiuni care nu cad sub incidenţa pedepsei cu închisoa-
rea Serviciul de probaţiune joacă un rol foarte important. În ultimii ani majorita-
tea ţărilor occidentale au transferat, de la sistemul penitenciar la cel de probaţiu-
ne, o parte semnificativă din totalul pedepselor înregistrate. 

Pentru ca pedepsele aflate în executare la Serviciul de probaţiune să fie cu ade-
vărat alternative pedepsei cu închisoarea, este esenţial ca acestea să fie ghidate 
în mod profesionist. Scopurile principale ale pedepsei – reintegrarea în comu-
nitate a infractorului şi protejarea societăţii de criminalitate şi recidivă, trebuie 
realizate în cea mai mare măsură posibilă. 

Intenţia noastră este ca acest manual să contribuie la eficientizarea activităţii 
Serviciului de probaţiune şi la ridicarea calităţii lucrului efectuat. Manualul este 
destinat consilierilor de probaţiune, autorii oferindu-le un instrument practic 
pentru lucrul lor cotidian. Atunci când angajatul în probaţiune va primi o nouă 
sarcină, manualul îi va oferi informaţiile utile privind paşii în atingerea scopurilor 
trasate. 

Pentru mine a fost o plăcere şi onoare să colaborez cu Institutul de Reforme Pe-
nale şi cu Oficiul central de probaţiune la elaborarea acestei lucrări. Angajamen-
tul şi competenţa autorilor sunt exemple demne de urmat. 

NORLAM (Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii 
în Moldova) este recunoscătoare pentru această cooperare şi urează Serviciu-
lui de probaţiune succes în activitate. Munca consilierilor de probaţiune are o 
importanţă deosebită pentru persoanele cu care intră în contact, dar şi pentru 
societatea moldovenească în ansamblu. 

Hans-Gunnar Stey,

expert în domeniul probaţiunii,

NORLAM
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I.1. DEfINIŢIA şI tIPURILE PROBAŢIUNII

Din punct de vedere etimologic, termenul probaţiune provine din latinescul 
probatio – perioadă de încercare. Condamnaţii care în perioada de încercare îşi 
schimbau comportamentul, îndeplinind condiţiile, obligaţiile şi restricţiile impu-
se, erau iertaţi şi eliberaţi.

Nu există o definiţie unică, universal acceptată a probaţiunii. Din asemenea con-
siderente, vom prezenta câteva abordări ale noţiunii de probaţiune:

– un program de supraveghere stabilit în baza legii de către o instanţă com-
petentă pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni şi a căror vinovăţie 
a fost demonstrată. Acest program presupune anumite limitări şi restricţii 
care urmează a fi îndeplinite de către cel supravegheat. Totodată, acest 
program poate fi însoţit de anumite obligaţii suplimentare, precum ar fi 
prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunităţii sau recupe-
rarea anumitor prejudicii victimei infracţiunii. Definiţia de mai sus întru-
neşte anumite elemente ale probaţiunii, fără însă să înglobeze conceptul 
probaţiunii presentenţiale şi latura de asistenţă şi consiliere psihosocială;

– probaţiunea este o sancţiune, o modalitate de intervenţie prin activităţi 
cu fundament sociopedagogic, caracterizate printr-o îmbinare de asisten-
ţă şi consiliere psihosocială şi supraveghere. Ea este aplicată infractorilor 
în funcţie de caracteristicile lor psihosociale, scopul principal fiind de a-i 
oferi subiectului, benevol, posibilitatea de a-şi modifica atitudinea faţă de 
viaţa în societate şi de a se reintegra în mediul social;

– o modalitate de sancţionare a infractorilor ce constă în organizarea şi 
executarea supravegherii persoanei învinuite, inculpate sau condamnate 
prin monitorizarea comportamentului, acordarea de asistenţă individuală 
şi orientarea acesteia spre un mod de viaţă corect. Scopul probaţiunii este 
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corectarea şi reeducarea persoanelor care au comis infracţiuni şi reintegra-
rea în societate a persoanelor condamnate;

– un sistem de activităţi în domeniul justiţiei penale: anchete sociale (re-
ferate de probaţiune presentenţială), intervenţii primare, activităţi ce ţin 
de sancţiunile şi pedepsele comunitare, activităţi în sistemul penitenciar, 
supraveghere pentru prevenirea recidivei;

– organizarea şi executarea supravegherii infractorului, a persoanei în-
vinuite sau condamnate, monitorizarea executării pedepsei nonprivative 
de libertate, inclusiv a obligaţiilor şi restricţiilor stabilite, de asemenea 
acordarea de asistenţă individuală infractorilor şi orientarea acestora spre 
un mod de viaţă corect, pentru a întruni condiţiile stabilite de instanţa de 
judecată, prin urmare, pentru a remedia relaţiile legale şi sociale care au 
fost afectate;

– evaluarea psihosocială, controlul persoanelor aflate în conflict cu legea 
penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile 
de detenţie pentru preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni (Legea 
nr. 8-XVI din 14.02.2008 cu privire la probaţiune);

– un program corecţional comunitar ce reprezintă o alternativă la detenţie, 
stabilit pentru infractorii minori sau adulţi; un instrument al instanţelor de 
judecată care, prin intermediul consilierului de probaţiune, oferă posibili-
tate infractorului să devină util societăţii şi să respecte legea;

– un statut impus de către instanţă cu acordul infractorului, prin care ace-
sta nu execută privaţiunea de libertate dacă respectă condiţiile impuse de 
către instanţă: reparaţia prejudiciului, muncă comunitară, consiliere, pro-
grame educative sau „conduită adecvată” etc.;

– o alternativă la detenţie ce presupune o libertate condiţionată de lipsa 
de comportamente antisociale ulterioare ale anumitui infractor.

Analizând elementele definitorii şi subliniind caracterul ei comunitar, probaţiunea 
este un complex de activităţi, stabilite în baza legii, de evaluare, asistenţă, 
consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei în conflict 
cu legea penală (învinuit, inculpat, condamnat) cu scopul de a o reintegra în 
societate şi a proteja comunitatea de riscul recidivei.

Probaţiunea dispune de strategii de intervenţie în toate etapele procesului de 
înfăptuire a justiţiei penale. Asfel, există probaţiune:

– presentenţială – evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului, învinu-
itului, inculpatului;

– sentenţială: 

în comunitate – activităţi orientate spre reintegrarea socială a persoa-
nelor liberate de pedeapsa penală prin asistenţă, consiliere, controlul 
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comportamentului şi supravegherea respectării obligaţiilor impuse de 
instanţă şi 

penitenciară – activităţi socioeducative desfăşurate în penitenciar şi ac-
tivităţi de pregătire pentru liberare din locurile de detenţie;

– postpenitenciară – acordare de asistenţă persoanelor liberate din locuri-
le de detenţie în scopul reintegrării lor în societate. 

Diversitatea activităţilor de probaţiune servesc unui dublu scop: siguranţa pu-
blică/protecţia comunităţii de recidivă, prin prevenire, monitorizare continuă a 
comportamentului infractorului şi reintegrarea socială a acestuia. În planul ser-
viciilor, probaţiunea înglobează activităţi menite să sporească corectitudinea şi 
eficienţa sistemului de justiţie penală şi să mărească importanţa conceptului de 
individualizare a pedepsei penale. 

Probaţiunea propagă ideea tendinţei moderate de tratament al delincvenţei. 
Probaţiunea apare şi ca un pas important în contextul racordării legislaţiilor na-
ţionale la standardele internaţionale, având drept scop crearea unei zone inter-
mediare în sistemul de pedepse, o reevaluare a conceptului represiv spre unul 
curativ. Avantajele unei asemenea reacţii sociale sunt evidente: nu toate tipurile 
de infracţiuni sunt atât de grave încât să necesite detenţii costisitoare; cei elibe-
raţi sub probaţiune pot obţine sau menţine serviciul şi pot plăti impozite/taxe; 
infractorii pot avea grijă de propriile familii şi îşi pot îndeplini celelalte obligaţii 
financiare fără să devină o povară pentru stat etc.

I.2. APARIŢIA şI EvOLUŢIA INStItUŢIEI PROBAŢIUNII 
îN REPUBLICA MOLDOvA

Activităţile de implementare a instituţiei probaţiunii în Republica Moldova au 
demarat în iunie 2003 când, la solicitarea Institutului de Reforme Penale (IRP), a 
fost format un grup de experţi internaţionali pentru desfăşurarea unei Misiuni 
de Evaluare a Necesităţilor (MEN), ce şi-a propus câteva obiective: evaluarea 
tuturor aspectelor privind implementarea măsurilor de resocializare şi reinte-
grare a infractorilor din Republica Moldova, inclusiv a celor care existau la acel 
moment; evaluarea cadrului juridic, aspectelor legate de infrastructură, obstaco-
lelor existente, nivelului de profesionalism al personalului, atitudinii societăţii şi 
impactului acţiunilor de resocializare şi reintegrare.

În vederea realizării recomandărilor MEN, în anul 2003 a fost instituit Grupul de 
lucru în domeniul probaţiunii. Menirea acestuia era elaborarea cadrului nor-
mativ în domeniul probaţiunii, fiind în acelaşi timp şi un grup de consultanţă. În 
luna aprilie 2004 a fost definitivat conceptul Legii cu privire la probaţiune. După 
multiple discuţii, s-a propus ca legea menţionată să aibă structura şi conţinutul 
unei legi ordinare, fiind actul care va introduce noţiunea probaţiune în Republica 
Moldova şi baza tuturor actelor subordonate, adoptate ulterior.
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Activităţile practice de implementare a serviciului de probaţiune au de-
marat la 1 ianuarie 2004 prin pilotarea de către Institutul de Reforme Penale a 
probaţiunii presentenţiale în privinţa minorilor în sectorul Centru din municipiul 
Chişinău. Sub un anumit aspect, probaţiunea presentenţială şi munca neremu-
nerată în folosul comunităţii şi-au găsit o bună reflectare în actele normative, iar 
sub alt aspect, graţie pilotării noilor instituţii în privinţa minorilor, ar fi devenit 
evidentă caducitatea conceptului de justiţie penală represivă. Utilitatea referate-
lor de probaţiune presentenţială a fost imediat sesizată, instanţa de judecată şi 
ofiţerul de urmărire penală având posibilitatea de a aprecia nu numai fapta şi 
atitudinea infractorului faţă de fapta săvârşită, dar şi gradul de pericol pe care 
acesta îl reprezintă în general pentru societate. În paralel, în 6 raioane ale repu-
blicii se desfăşurau programe-pilot de implementare a muncii neremunerate în 
folosul comunităţii. 

În ianuarie 2005 pilotarea probaţiunii presentenţiale a fost extinsă în raioanele 
Ungheni şi Cahul, fiind lansate şi activităţi de probaţiune sentenţială în privinţa 
minorilor. 

În iunie 2006 probaţiunea presentenţială şi cea sentenţială în privinţa minorilor 
a fost implementată şi în sectoarele Bălţi, Făleşti şi Teleneşti, iar în Chişinău, Un-
gheni şi Cahul activităţile de probaţiune presentenţială şi sentenţială în privinţa 
minorilor au fost suplinite cu activităţi de probaţiune şi în privinţa adulţilor. 

Din iulie 2006 au fost demarate activităţi de pilotare a pregătirii pentru liberare 
şi a reintegrării sociale postdetenţie în 5 (2006), în 10 (2007), apoi în 15 (2008) 
sectoare. 

În cadrul acestor proiecte au fost realizate multiple activităţi de promovare a ca-
drului legislativ, de instruire a personalului, de formare de bune practici, precum 
ar fi întocmirea referatelor presentenţiale; asistenţa persoanelor în termen de 
probă; asistenţa în punerea în executare a muncii neremunerate în folosul co-
munităţii; crearea grupurilor de lucru; elaborarea de ghiduri practice pentru spe-
cialişti; organizarea de mese rotunde, ateliere de lucru, conferinţe; desfăşurarea 
activităţilor de mediatizare, monitorizare şi evaluare; organizarea schimbului de 
experienţă, vizitelor de studiu. 

Instituţional, Serviciul de probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007 preluând în 
totalitate rezultatele proiectelor-pilot ale IRP. Cadrul normativ-juridic al probaţi-
unii a fost consolidat prin Legea nr. 8-XVi din 14.02.2008 cu privire la probaţiune. 
Ulterior, cu asistenţa diferitor parteneri ai serviciului de probaţiune nou-creat, a 
fost dezvoltat setul de acte normative subordonate Legii cu privire la probaţiune, 
inclusiv instrucţiunile Oficiului central de probaţiune, fiind desfăşurate în conti-
nuare activităţi de promovare a probaţiunii, de instruire a consilierilor de proba-
ţiune şi actorilor din sectorul justiţiei, de sensibilizare a opiniei publice referitor 
la avantajele alternativelor la detenţie.
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I.3. CADRUL NORMAtIv-jURIDIC AL INStItUŢIEI PROBAŢIUNII 
îN REPUBLICA MOLDOvA

•	 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, în particular: 
art. 53 (Liberarea de răspundere penală); art. 54 (Liberarea de răspun-
dere penală a minorilor); art. 55 (Liberarea de răspundere penală cu tra-
gerea la răspundere administrativă); art. 59 (Liberarea condiţionată de 
răspundere penală); art. 62 (Categoriile pedepselor aplicate persoanelor 
fizice); art. 67 (Munca neremunerată în folosul comunităţii); art. 89 (No-
ţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală); art. 90 (Condamnarea 
cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei); art. 91 (Liberarea 
condiţionată de pedeapsă înainte de termen); art. 92 (Înlocuirea părţii 
neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă); art. 93 (Liberarea 
de pedeapsă a minorilor); art. 94 (Liberarea de pedeapsă datorită schim-
bării situaţiei); art. 104 (Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 
educativ);

•	 Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003, 
în particular: art. 96 (Circumstanţele care urmează a fi dovedite în proce-
sul penal); art. 157 (Documentele); art. 176 (Temeiurile pentru aplicarea 
măsurilor preventive); art. 385 (Chestiunile pe care trebuie să le soluţi-
oneze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei); art. 469 (Chestiunile 
care urmează să fie soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei); 
art. 471 (Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executa-
re a hotărârilor judecătoreşti); art. 475 (Circumstanţele care urmează a fi 
stabilite în cauzele privind minorii); art. 483 (Încetarea procesului penal 
cu liberarea de răspundere penală a minorului); art. 485 (Chestiuni ce ur-
mează a fi soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în procesul unui 
minor);

•	 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, în 
particular: art. 32 (Sancţiunea contravenţională); art. 37 (Munca neremu-
nerată în folosul comunităţii); art. 395 (Competenţa instanţei de judeca-
tă); 

•	 Codul de executare nr. 443 din 24.12.2004, în particular: art. 173 (Insti-
tuţiile şi organele care asigură executarea pedepsei); art. 174 (Instituţiile 
şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă); art. 189 (Or-
ganul care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul 
comunităţii); art. 190 (Modul de executare a pedepsei muncii neremu-
nerate în folosul comunităţii); art. 191 (Obligaţiile organului care asigu-
ră executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii); 
art. 192 (Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte asigurarea executării muncii neremunerate în folosul comunită-
ţii); art. 193 (Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care condamnatul 
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execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii); art. 194 
(Obligaţiile condamnatului); art. 218 (Contactele cu serviciul de probaţi-
une penitenciară şi cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti); art. 259 (Su-
pravegherea persoanei în perioada pe care a fost amânată executarea 
pedepsei); art. 261 (Supravegherea persoanei în perioada pentru care a 
fost suspendată executarea pedepsei); art. 265 (Liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pe-
deapsă cu o pedeapsă mai blândă); art. 268 (Supravegherea persoanei 
liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen); art. 269 (Căutarea 
persoanei liberate condiţionat înainte de termen); art. 270 (Liberarea de 
pedeapsă a minorilor); art. 313 (Instituţiile şi organele care asigură execu-
tarea sancţiunii contravenţionale); art. 317 (Executarea sancţiunii muncii 
neremunerate în folosul comunităţii);

•	 Legea cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.103-105 din 13.06.2008;

•	 Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locu-
rile de detenţie nr. 297-XIV din 24.02.1999, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 39-41 din 22.04.1999;

•	 Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 26.05.2006, în particular 
secţiunea a 36-a, Serviciul de Probaţiune Penitenciară, pct. 441-444; 

•	 Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub 
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 31.12.2003, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 16-18 din 23.01.2004;

•	 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 
probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 827 din 10.09.2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 166-168 
din 14.09.2010;

•	 Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31.12.2008 cu privire la apro-
barea condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psi-
hosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor 
privind modul de întocmire a referatului presentenţial de evaluare 
a personalităţii, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-11 din 
23.01.2009; 

•	 Instrucţiunea cu privire la activitatea de probaţiune sentenţială în 
comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori, aprobată prin 
Ordinul şefului Oficiului central de probaţiune nr. 92 din 30.05.2011.
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I.4. REGLEMENtăRILE INtERNAŢIONALE îN DOMENIUL PROBAŢIUNII

Prevederi cu incidenţă directă asupra activităţii de probaţiune sau conexe aces-
tui domeniu se regăsesc în special în: 

1. Declaraţia universală a drepturilor omului, 10 decembrie 1948; 

2. Convenţia cu privire la drepturile copilului, 20 noiembrie 1989; 

3. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la admi-
nistrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), 1985; 

4. Regulile minime ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri 
neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo),1990;

5. Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile 
(Principiile de la Riyadh),1998. 

I.5. RECOMANDăRILE CONSILIULUI EUROPEI îN DOMENIUL 
PROBAŢIUNII 

Consiliul Europei

Consiliul Europei (CoE) are 47 de state membre, prin urmare cuprinde tot conti-
nentul european. Principalul scop al CoE este asigurarea bunei respectări a va-
lorilor fundamentale, a drepturilor omului, a democraţiei şi a supremaţiei legii 
pe tot continentul. Un exemplu este zona liberă de pedeapsa capitală. Începând 
cu 1985, abolirea pedepsei capitale a fost una dintre condiţii pentru aderarea la 
CoE. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instituţie parte a Consiliului Euro-
pei. Curtea Europeană asigură respectarea drepturilor garantate de Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 

Republica Moldova este membră a CoE începând cu 1995, România – din 1993, 
iar Federaţia Rusă – din 1996. 

Uniunea Europeană (UE) şi Consiliul Europei sunt entităţi separate, totuşi niciun 
stat nu a aderat la UE fără a fi membru CoE. 

Prevederi cu incidenţă directă asupra activităţii de probaţiune se regăsesc în 
special în: 

1. Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele 
membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate 
în comunitate;

2. Recomandarea (2000) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Eu-
ropei către statele membre privind îmbunătăţirea aplicării normelor 
europene cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare; 
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3. Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei către statele membre privind liberarea condiţionată (paro-
le);

4. Recomandarea CM/Rec (2010) 1 a Comitetului de Miniştri al Consiliu-
lui Europei către statele membre cu privire la Regulile pentru probaţi-
une ale Consiliului Europei.

Recomandarea CM/Rec (2010) 1 privind regulile pentru probaţiune 

Prezenta recomandare a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2010 şi, prin urmare, este 
adaptată la valorile probaţiunii moderne. Recomandarea trebuie privită în an-
samblu cu alte convenţii şi recomandări ale CoE, în special cu Recomandarea  
Nr. R (92)16 – Regulile europene asupra măsurilor şi sancţiunilor comunitare. 

Pentru că este o „Recomandare”, aceasta nu este obligatorie în sine, dar se aş-
teaptă ca statele membre să se ghideze de aceste recomandări în adoptarea le-
gislaţiilor, politicilor şi practicilor naţionale. 

Recomandarea constă din 108 reguli numerotate, împărțite în 8 capitole. Este 
imposibil să oferim o prezentare completă a conţinutului acestor reguli în pre-
zentul manual, însă pentru scopul nostru am selectat unele exstrase pe care le-
am considerat cele mai relevante.

Extrase şi comentarii la Principiile de bază pentru activitatea de probaţiune

Prima parte a regulilor recomandă necesitatea stabilirii de către organele de pro-
baţiune a unei relaţii pozitive cu beneficiarul. Aceasta pentru a-l supraveghea, 
ghida şi asista/susţine în scopul de a nu mai comite infracţiuni şi prin asta de a 
contribui la siguranţa comunităţii. Organele de probaţiune trebuie să respecte 
drepturile beneficiarilor. Sarcinile probaţiunii trebuie definite în legislaţia naţi-
onală, iar restricţionarea drepturilor condamnatului nu trebuie să depăşească 
limitele stabilite în deciziile legitim luate şi necesităţile identificate din fiecare 
caz. În măsura în care acest lucru este posibil, organele de probaţiune trebuie să 
informeze beneficiarul şi să obţină acordul acestuia pentru orice intervenţie ce îl 
afectează. În special, înainte de stabilirea definitivă a vinovăţiei, orice intervenţie 
necesită informarea şi consimţământul persoanei. 

Organele de probaţiune trebuie să ia în calcul caracteristicile şi nevoile indivi-
duale ale beneficiarului/cazului şi să nu-l discrimineze în niciun fel. Acest lucru 
presupune că organele de probaţiune pot aplica restricţii diferite în funcţie de 
riscul de recidivă, dar nu în funcţie de rasă, sex, culoare, limba vorbită, religie, 
handicap, orientare sexuală, opinii politice sau de altă natură, orgininea naţiona-
lă sau socială, apartenenţa la un grup etnic, proprietate, naştere sau alt statut. 

O bună activitate de probaţiune necesită cooperare şi parteneriat cu alte orga-
nizaţii publice sau private şi cu administraţia publică locală, responsabilitatea de 
bază revenind Serviciului de probaţiune. Orice instituţie privată ce prestează ser-
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vicii de probaţiune condamnaţilor trebuie aprobată/acreditată de către organele 
competente în conformitate cu legislaţia naţională. 

Extrase privind modul de organizare şi personalul organelor de probaţiune

Atât în prezenta Recomandare, cât şi în alte recomandări se accentuează nece-
sitatea existenţei unei structuri, a unui statut şi a unor resurse ce corespund vo-
lumului de sarcini şi responsabilităţi. Personalul organelor de probaţiune trebu-
ie să fie suficient de numeros pentru a desfăşura în mod eficient activitatea de 
 probaţiune.

În continuare trebuie asigurată instruirea întregului personal, avându-se în ve-
dere atât instruirea iniţială, cât şi continuă, pe tot parcursul carierei, pentru a 
menţine şi îmbunătăţi abilităţile lui profesionale. 

Extrase privind activitatea de probaţiune

Sentinţa comunitară/munca neremunerată în folosul comunităţii este o sancţiune 
în care munca neremunerată este folosită pentru repararea reală sau simbolică a 
prejudiciilor aduse de către condamnat. Munca neremunerată:

– nu trebuie să aibă un caracter stigmatizant;

– trebuie să includă măsuri/sarcini care susţin dezvoltarea abilităţilor şi in-
cluziunea socială a condamnatului;

– nu trebuie efectuată pentru profitul organelor de probaţiune, pentru per-
sonalul acesteia sau pentru profit comercial;

– trebuie să fie luată în considerare siguranţa comunităţii;

– trebuie împărţită în sarcini diferite, oferind posibilitatea de a ajusta munca 
efectuată la abilităţile şi nevoile condamnatului. În particular, trebuie să 
existe muncă potrivită pentru femeile condamnate, pentru condamnaţii 
cu disabilităţi, pentru minori sau condamnaţii în etate. 

reintegrarea în societate. Întrucât probaţiunea este responsabilă de supraveghe-
rea condamnaţilor după eliberare, aceasta trebuie să coopereze strâns cu insti-
tuţiile penitenciare, cu condamnatul, familia acestuia şi comunitatea în scopul 
pregătirii pentru eliberare şi reintegrării în societate. În deosebi, este subliniată 
necesitatea unei cooperări între penitenciare şi organele de probaţiune, fiindu-le 
oferit consilierilor de probaţiune accesul necesar la condamnaţi. Supravegherea 
după eliberare are menirea să răspundă la/satisfacă nevoile de reintegrare, cum 
ar fi angajarea în câmpul muncii, educaţia sau instruirea, asigurarea respectării 
condiţiilor stabilite la eliberare, toate cu scopul de reducere a recidivei.

Extrase şi comentarii privind ţinerea evidenţei, informarea şi confidenţialitatea

Organele de probaţiune trebuie să menţină o evidenţă oficială, corectă şi actua-
lizată a beneficiarilor înregistrând informaţii cum ar fi: 

– datele personale ale beneficiarilor vizaţi;
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– contactul/corespondenţa acestora cu organul de probaţiune;

– activităţile care se desfăşoară în privinţa condamnaţilor;

– aprecierea iniţială, planificarea, intervenţia şi evaluarea activităților în 
privința condamnaților.

Registrele de evidenţă trebuie verificate regulat de către manageri/conducători. 
Condamnaţii trebuie să aibă acces la dosarul personal în măsura în care acest 
lucru este prevăzut în legislaţia naţională şi nu încalcă dreptul la viaţa privată al 
altor persoane.

Principiile de confidenţialitate şi protecţie a datelor sunt foarte importante şi tre-
buie prevăzute în legislaţia naţională. Aceste reguli reflectă importanţa registre-
lor de evidenţă pentru asigurarea responsabilităţii, care este semnificativă atât 
pentru serviciul de probaţiune, cât şi pentru beneficiar/condamnat. 

Comentarii finale

În toate ţările europene serviciul de probaţiune este o parte importantă a sis-
temului corecţional. Este cunoscut faptul că probaţinea oferă posibilitatea de a 
sancţiona şi reduce riscul de comitere a noilor infracţiuni cu/fără folosirea peni-
tenciarelor. Scopul serviciului de probaţiune este de a învăţa/ajuta infractorul să 
trăiască în comunitate fără a comite infracţiuni, lucru ce diferă esenţial de peni-
tenciare unde infractorul nu are contact cu comunitatea. 

În ultimii ani probaţiunea în Europa a dezvoltat noi categorii de sancţiuni şi 
programe: de exemplu, programe pentru persoanele dependente de droguri, 
pentru conducătorii auto ce conduc în stare de ebrietate, monitorizarea/supra-
vegherea electronică etc. Acest lucru demonstrează că probaţiunea are posibili-
tatea de a adopta cercetări şi tehnologii moderne şi că are o abordare dinamică 
asupra conceptului de sancţionare. 

I.6. PRINCIPIILE PROBAŢIUNII

Din reglementările normativ-juridice şi bunele practici de probaţiune, pot fi de-
duse următoarele principii ale probaţiunii:

1. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, res-
pectarea demnităţii umane;

2. neadmiterea discriminării;

3. ajutorul imediat, presupune că persoana în conflict cu legea beneficiază 
de suportul consilierului de probaţiune în termene cât mai restrânse;

4. sprijinirea şi încurajarea permanentă a subiecţilor probaţiunii, asistaţi şi 
consiliaţi, în vederea reintegrării lor în societate şi asumării de responsabi-
litate pentru propriile acţiuni, prin formarea unei atitudini corecte faţă de 
ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială;
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5. apropierea, presupune reducerea la maxim a distanţei geografice, dar şi 
psihologice, astfel încât beneficiarul să simtă sprijinul permanent din par-
tea consilierului de probaţiune, existenţa încrederii reciproce pentru reali-
zarea adecvată a responsabilităţilor asumate;

6. oportunitatea, presupune dozarea intervenţiei, implicarea ori de câte ori 
este necesară, dar fără exces. Tot de aici derivă şi principiul minimei inter-
venţii, care presupune că nu trebuie utilizată mai multă constrângere şi 
monitorizare decât sunt necesare;

7. individualizarea şi continuitatea, presupune că intervenţiile consilieru-
lui de probaţiune trebuie să corespundă nevoilor sociale ale persoanei în 
conflict cu legea penală şi că aceste intervenţii au un caracter organizat, 
bazate pe un traseu de reintegrare socială;

8. participarea comunităţii la procesul de asistenţă, consiliere psihosocială 
şi de monitorizare a comportamentului subiectului probaţiunii. De aici de-
rivă şi principiul coordonării eforturilor, care ne sugerează rolul de ma-
nager de servicii comunitare al consilierului de probaţiune;

9. eficienţa şi normalizarea, presupune că eforturile consilierului de proba-
ţiune trebuie să finalizeze cu reintegrarea deplină în comunitate a persoa-
nei în conflict cu legea şi reducerea la maxim a diferenţei dintre beneficia-
rul serviciului de probaţiune şi alţi membri ai comunităţii respective.

Respectarea acestor principii va ajuta consilierul de probaţiune să trateze adec-
vat beneficiarii serviciului de probaţiune prin găsirea celor mai bune soluţii, chiar 
şi atunci când legea nu oferă reglementări specifice.
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PROBAŢIUNEA  
PRESENTENŢIALĂ

Capitolul II.

II.1. CONCEPtUL DE PROBAŢIUNE PRESENtENŢIALă 

Probaţiunea presentenţială este etapa în care se desfăşoară primele activităţi de 
evaluare, de asistenţă şi consiliere psihosocială a persoanei aflate în sistemul de 
justiţie şi anume atunci când cauza se află în faza de urmărire penală sau în pro-
cedură de judecată, până la pronunţarea şi intrarea în vigoare a sentinţei. 

La această etapă rolul consilierului de probaţiune constă în:

– oferirea organului de urmărire penală şi instanţei de judecată de informa-
ţii corecte şi relevante despre persoana bănuitului/învinuitului/inculpa-
tului, despre perspectivele de reintegrare ale acestuia, precum şi despre 
riscul de recidivă sau de autovătămare pe care acesta îl prezintă. Aceste 
informaţii sunt cuprinse în referatul presentenţial de evaluare psihosocia-
lă. Reprezentând o primă evaluare a persoanei aflate în conflict cu legea, 
documentul urmează a fi reflectat în decizia organului de urmărire pena-
lă, respectiv, în sentinţa instanţei şi, implicit, în planul de supraveghere al 
consilierului de probaţiune privind reintegrarea socială a persoanei deja 
condamnate;

– răspunderea la nevoile emoţionale şi practice urgente ale bănuiţilor/ învi-
nuiţilor/inculpaţilor.

Referatul de evaluare psihosocială a personalităţii făptuitorului cuprinde in-
formaţii referitoare la persoana aflată în conflict cu legea: modul său de viaţă, 
familie, societate (vecini, şcoală, policlinică, loc de muncă, cerc de prieteni); date 
conexe presupusei fapte comise şi evaluarea gravităţii acesteia, precum şi a ati-
tudinii faţă de presupusa infracţiune şi circumstanţele ei; date referitoare la riscul 
de recidivă, acestea urmând să contribuie la individuzalizarea pedepsei şi, după 
caz, a măsurii preventive. Evaluarea presentenţială reprezintă o activitate impor-
tantă necesară a fi desfăşurată în faza iniţială a înfăptuirii justiţiei. 
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Referatele au un caracter consultativ, în sensul că organul de urmărire penală 
şi instanţele de judecată pot să ţină cont de informaţiile oferite şi propunerile 
formulate. Astfel, referatul de evaluare este instrumentul prin care serviciul de 
probaţiune comunică cu organul de urmărire penală, cu procuratura şi cu instan-
ţa de judecată. Rolul său este de a asista instanţa în procesul de individualizare a 
pedepsei, oferind o evaluare profesională a naturii şi cauzelor care au condus la 
instalarea comportamentului antisocial, precum şi a măsurilor care trebuie luate 
pentru a reduce probabilitatea de recidivă. Prin urmare, acest document trebuie 
să fie imparţial, echilibrat şi bazat pe date factuale. 

II.2. MEtODE şI tEHNICI DE COLECtARE A INfORMAŢIILOR 
PENtRU îNtOCMIREA REfERAtULUI PRESENtENŢIAL

II.2.1. Documentarea
Documentarea este o metodă distinctă de evaluare a beneficiarului şi un proces 
care se desfăşoară pe toată perioada de instrumentare a cazului. Documentarea 
se realizează de către consilierul de probaţiune, care stabileşte planul de docu-
mentare. 

Caracteristici:

•	 în cele mai multe din cazuri, consilierii de probaţiune realizează planul de 
documentare după o primă întrevedere cu beneficiarul, iar atunci când 
acesta nu are discernământ – cu părinţii biologici sau cu familia substitut; 
este importantă respectarea acestei ordini în aplicarea celor două metode 
(iniţial se realizează întrevederea şi apoi se construieşte planul de docu-
mentare), deoarece întrevederea poate oferi indici importanţi pentru do-
cumentele necesare;

•	 pentru o instrumentare eficientă a cazului, consilierului de probaţiune i 
se recomandă să culeagă cât mai multe documente relevante pentru cu-
noaşterea beneficiarului. Aceste documente pot fi de mai multe tipuri: 
documente de stare civilă, documente juridice (dosarul penal), fotografii, 
anchete sociale, „cartea vieţii”, reclamaţii la poliţie, înregistrări audio etc.;

•	 documentarea obligă consilierii de probaţiune să recurgă la o temeinică 
analiză a documentelor, completată de informaţii obţinute prin alte teh-
nici de evaluare. În caz contrar, instrumentarea cazului se poate transfor-
ma într-o simplă adunare de documente. De cele mai multe ori consilierii 
de probaţiune mai puţin experimentaţi consideră că descoperirea unui 
„document important” presupune şi descoperirea soluţiei pentru cazul 
cercetat; 

•	 documentarea completează alte tehnici şi metode utilizate în instrumen-
tarea unui caz, cum ar fi interviul de explorare, observaţia etc.
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În instrumentarea unui caz există trei tipuri mari de documente, clasificate 
 astfel:

1. După sursa de provenienţă:

•	 surse directe (primare) – documente şi informaţii direct de la beneficiar; 
aceste tipuri de documente pot fi: acte de stare civilă, scrisori, jurnale, ra-
poarte etc. Documentele de aceste feluri descriu de cele mai multe ori pri-
mele aspecte legate de problema existentă;

•	 surse indirecte (secundare) – documente din familia lărgită, documente ju-
ridice şi medicale;

2. După tipul documentelor – pentru beneficiarii care sunt ocrotiţi în cadrul sis-
temului rezidenţial:

•	 documente publice – publicaţii, rapoarte, acte emise de instituţiile de ocro-
tire (centre de plasament) sau instituţiile juridice unde beneficiarul este 
cel mai des reprezentat de persoane din sistemul rezidenţial;

•	 documente private – jurnale şi scrisori ale copiilor către/de la părinţi;

3. După modalitatea de emitere a documentului:

•	 documente solicitate – reprezintă documentele publice care pot fi solici-
tate de către consilierul de probaţiune diferitor instituţii (Comisia pentru 
protecţia copilului, judecătorie, poliţie, dispensar);

•	 documente nesolicitate – reprezintă documentele care fac parte din do-
sarul beneficiarului şi care, ulterior, atunci când cazul este redeschis, sunt 
reanalizate şi comparate cu alte documente noi. Cele mai dese documen-
te de acest fel sunt actele medicale, evaluările psihologice, actele şcolare, 
anchetele sociale etc.

II.2.2. Observaţia
Observaţia este o tehnică de investigaţie care are ca scop culegerea de informaţii 
cu valoare de fapte, necesare pentru a le completa/confirma pe cele rezultate 
în urma altor tehnici (documentarea, interviul sau întrevederea). Observaţia are 
o mare importanţă în mod deosebit în primele etape ale instrumentării cazului 
(după sesizare/referire, evaluare iniţială, evaluare complexă), dar se aplică pe tot 
parcursul lucrului la caz. Pentru o abordare organizată, coerentă şi logică a aces-
tei tehnici se foloseşte şi se recomandă elaborarea unui ghid de observaţie.

Caracteristici

Observaţia este o tehnică care se aplică permanent, pe tot parcursul instrumen-
tării cazului. Se aplică în spaţiul profesional al consilierului de probaţiune şi în 
mediul de provenienţă/de viaţă al beneficiarului (familie, grup de prieteni, co-
munitatea şcolară/profesională etc.), în situaţii clar determinate (vizita la domi-
ciliu, întrevedere etc.) şi/sau în situaţii experimentale (introducerea unui factor 
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neprevăzut, care poate afecta echilibrul relaţiilor, de exemplu, implicarea unui 
martor la un abuz în cadrul unei întrevederi cu abuzatorul care îşi neagă vino-
văţia).

Observaţia presupune urmărirea comportamentului verbal şi nonverbal al inter-
locutorului/beneficiarului, tipul şi structura relaţiilor din mediul investigat, atitu-
dinile, stările şi reacţiile emoţionale.

Observaţia poate fi clasificată astfel:

•	 observaţia directă: consilierul de probaţiune stă faţă în faţă cu beneficiarul;

•	 observaţia indirectă: consilierul de probaţiune observă aspecte din mediul 
de provenienţă al beneficiarului. Informaţiile cu privire la beneficiar pot 
fi obţinute prin observaţie şi în absenţa acestuia. De exemplu, consilierul 
de probaţiune face o vizită la domiciliul beneficiarului şi, în lipsa acestuia, 
observă starea locuinţei, condiţiile de igienă şi curăţenie, aspectul copiilor 
sau al altor membri din familie etc.

Din punctul de vedere al intenţiei aplicării tehnicii şi al planificării, poate fi:

•	 direcţionată/anticipată/planificată – consilierul de probaţiune îşi propune 
să observe, în mod deosebit, unul sau mai multe aspecte. Aceasta presu-
pune obligatoriu existenţa unui ghid de observaţie;

•	 întâmplătoare – pe parcursul aplicării unei alte tehnici (întrevederea, con-
silierea etc.), fără o planificare prealabilă: de exemplu, în cursul discuţiei cu 
mama, consilierul de probaţiune poate observa cum se comportă aceasta 
cu copiii ei care pot întrerupe dialogul.

O formă specială a observaţiei o reprezintă observaţia participativă, care se re-
alizează prin implicarea în evenimente sociale, în cadrul cărora consilierul de 
probaţiune poate investiga structura relaţiilor interpersonale şi interfamiliale, a 
comportamentelor şi atitudinilor de grup.

În general, observaţia presupune contactul vizual cu beneficiarul, dar, în anumi-
te situaţii, celelalte simţuri ne pot oferi informaţii mai complexe decât văzul (de 
exemplu, mirosul specific al unei locuinţe neîngrijite, o igienă personală precară 
pot fi sesizate doar prin observaţia olfactivă; temperatura în cameră etc.).

II.2.3. întrevederea
Pe parcursul instrumentării unui caz, din momentul înregistrării unei solicitări şi 
până la închiderea cazului, profesionistul realizează continuu un proces de evalua-
re. Pentru efectuarea acestei evaluări, atât a problemei beneficiarului, cât şi a rezul-
tatelor obţinute în urma intervenţiei, consilierul de probaţiune foloseşte o serie de 
metode şi tehnici specifice, printre care regăsim, ca tehnică, şi întrevederea.

În demersul de intervenţie întrevederea reprezintă modalitatea prin care, în cur-
sul unei întâlniri între consilierul de probaţiune şi beneficiar, se stabilesc relaţii 
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care vizează obţinerea de informaţii primare necesare explorării problemei şi, 
ulterior, stabilirii modalităţilor de rezolvare.

Întrevederea reprezintă o formă de interviu în care consilierul de probaţiune ur-
măreşte anumite informaţii specifice şi predeterminate de la beneficiar. Consili-
erul de probaţiune adresează întrebări specifice şi înregistrează doar răspunsu-
rile relevante pentru scopul său, adesea folosind o fişă de evaluare/înregistrare. 
Scopul acestei tehnici nu este unul cu precădere terapeutic, ci acordă prioritate 
oportunităţilor beneficiarului de a-şi exprima anumite emoţii, sentimente în le-
gătură cu problema.

Întrevederea reprezintă tehnica prin intermediul căreia se investighează situaţia 
beneficiarului pentru a strânge cât mai multe informaţii despre problema aces-
tuia, iar pe baza acestor informaţii primare se vor contura direcţiile viitoare de 
acţiune. Astfel, într-un cadru de comunicare realizat fie la biroul specialistului, fie 
la domiciliul beneficiarului, consilierul de probaţiune va susţine o investigaţie ver-
bală, în care comunicarea este orientată către realizarea unei evaluări complexe, 
care va fi baza întocmirii planului de intervenţie.

În funcţie de complexitatea cazului, întrevederea va lua forma unei convorbiri-
cercetare, în care se manifestă repetiţia, fiind nevoie de clarificări, completări rea-
lizate prin conversaţia dintre specialist şi beneficiarul serviciului de probaţiune.

Întrevederea constituie o tehnică complexă, care se apropie prin specificul său 
de observaţie. Prin aplicarea acestei tehnici consilierul de probaţiune obţine in-
formaţii cu valoare de fapte, întrucât au aceeaşi importanţă atât informaţiile ver-
bale, cât şi informaţiile cu privire la conduite, fapte, stări afective, credinţe etc. ale 
beneficiarului. 

De asemenea, întrevederea conţine elemente similare consilierii, deoarece prin 
intermediul acestei tehnici de investigaţie se va dezvolta o conversaţie în cadrul 
căreia, pe parcursul identificării problemei, se va urmări şi o conştientizare şi res-
ponsabilizare a beneficiarului cu privire la implicaţiile rezolvării situaţiei. 

Caracteristici

Întrevederea este o tehnică de investigaţie pe care consilierul de probaţiune o 
foloseşte, alături de alte metode de evaluare, pentru a cunoaşte problema bene-
ficiarului, sistemul de atitudini şi valori al acestuia şi pentru a contura modalităţi-
le de rezolvare. Datorită spectrului său larg de utilizare, consilierul de probaţiune 
va aplica această tehnică pentru a strânge informaţii, pentru a clarifica o situaţie 
sau pentru a evalua rezultatele acţiunilor sale împreună cu beneficiarul. 

Analizând rolul tehnicii, se constată că întrevederea se aplică atunci când speci-
alistul:

•	 urmăreşte să cerceteze/evalueze, astfel încât tehnica va fi utilizată pe par-
cursul întregului demers de instrumentare a cazurilor;
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•	 să transforme mediul social investigat, astfel încât întrevederea să aibă va-
loare de acţiune asupra individului, familiei prin responsabilizarea benefi-
ciarului serviciului de probaţiune.

Întrevederea se poate realiza în cadrul biroului serviciului de probaţiune, dar, 
pentru a obţine o relevanţă mai mare a informaţiilor, această tehnică poate fi 
aplicată în cadrul vizitei la domiciliu, la solicitarea beneficiarului sau în urma unei 
sesizări adresate autorităţilor locale. În funcţie de acest criteriu, se disting urmă-
toarele tipuri de întrevederi:

•	 întrevedere programată:

– la solicitarea beneficiarului (de exemplu, în etapa de evaluare a cazului);

– la solicitatea consilierului de probaţiune (de exemplu, pentru a cunoaş-
te problema şi rezultatele acţiunilor realizate, este utilizată în toate eta-
pele de instrumentare a cazului);

•	 întrevedere neprogramată: 

– în urma sesizării de către o persoană/instituţie (de exemplu, sesizarea 
unui caz de abuz).

Pentru a obţine rezultatele dorite prin aplicarea acestei tehnici, consilierul de 
probaţiune trebuie să pregătească întâlnirea (crearea unui mediu securizant 
pentru beneficiar) şi conţinutul întrevederii (diferite tipuri de întrebări).

Întrevederea are la bază respectarea unor reguli şi principii care ţin de comporta-
mentul şi abilităţile consilierului de probaţiune, de modul de desfăşurare a întâl-
nirii şi de aplicare a tehnicii. Prin comportamentul şi abilităţile sale, profesionistul 
trebuie, să conducă, în condiţii optime, desfăşurarea convorbirii. 

Sistemul de deprinderi şi abilităţi cuprinde:

•	 abilităţi de construire a unei relaţii de încredere şi ajutorare a beneficiaru-
lui;

•	 arta de a asculta şi susţine prezentarea „povestirii” beneficiarului;

•	 abilităţi de reducere a barierelor sociale dintre profesionist şi beneficiar şi 
de înlăturare a refuzului colaborării, precum şi neîncrederea.

Din punct de vedere tehnic, în aplicarea întrevederii e necesar ca întrebările să 
fie cât mai clare şi adecvate limbajului beneficiarului, să obţinem informaţii cât 
mai complete şi să fie notate cu fidelitate şi integral răspunsurile relevante. Prin 
comparaţie cu alte tehnici, întrevederea stabileşte o relativă egalitate între cei doi 
interlocutori, consilierul de probaţiune fiind interesat să stabilească un climat con-
fortabil şi o relaţie nondirectivă, caracteristici ce facilitează procesul de ajutorare 
a beneficiarului.

Pentru a obţine aceste rezultate, profesionistul trebuie să susţină o convorbire 
ce are la bază întrebări deschise, nondirective (de exemplu: ce părere aveţi despre...? 
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care este motivul deciziei dvs.? cum credeţi că veţi rezolva această situaţie?). Aceste 
tipuri de întrebări conferă libertate beneficiarului şi sunt semnificative în proce-
sul de cunoaştere şi evaluare a cazurilor sociale. 

În tehnica întrevederii sunt importante atitudinea şi conduita consilierului de 
probaţiune, aspecte care sunt mai puţin relevante în cazul altor metode sau teh-
nici, cum ar fi interviul. Acesta trebuie să manifeste: răbdare, bunăvoinţă, toleran-
ţă şi spirit de intuiţie, trebuie să evite criticile sau alte acţiuni nedorite de benefici-
ari – aşa-numitele sfaturi, judecăţi de valoare, discuţii contradictorii.

Ceea ce este important de reţinut este faptul că întrevederea surprinde fenome-
ne mai profunde, îndeosebi afective, care reprezintă aspecte relevante în soluţio-
narea eficientă a cazurilor, dar pe care nu le putem urmări în cadrul altor tehnici, 
cum ar fi interviul directiv, chestionarul.

II.2.4. Interviul
Interviul reprezintă unul dintre instrumentele principale de culegere a datelor 
referitoare la experienţa de viaţă a beneficiarilor investigaţi şi, totodată, o formă 
de interacţiune psihologică şi socială cu influenţă imediată asupra comporta-
mentului actorilor implicaţi. În activitatea serviciului de probaţiune, metoda in-
terviului este utilizată atât la întocmirea referatelor de evaluare psihosocială, cât 
şi în munca de supraveghere, asistare psihosocială a persoanelor în conflict cu 
legea.

În cadrul interviului, are loc o alocare diferenţiată a rolurilor intervievat/intervie-
vator şi a sarcinilor – relaţionările sunt complementare şi non-reciproce. Acţiunile 
intervievatorului trebuie să fie planificate şi selectate în mod conştient pentru a 
susţine scopul interviului, care este o comunicare cu progres planificat. Interviul, 
de regulă, are timpul, locul şi durata formal definite şi stabilite.

Scopul interviului este de trei tipuri:

•	 de informare sau pentru studiul social;

•	 de evaluare sau diagnosticare;

•	 terapeutic sau pentru realizarea schimbării.

Procesul intervievării este mişcarea dinamică conştientă, realizată prin interme-
diul unor stadii succesive, spre atingerea scopului interviului (Kaduşin, 1990). În 
literatura de specialitate se menţionează că „interviul începe înainte de a înce-
pe...”. Astfel, de modul în care începe şi se derulează întregul interviu depinde 
succesul intervievării eficiente, care, la rândul său, este importantă deoarece re-
prezintă fundamentul pe care se vor pune bazele unei evaluări şi intervenţiei 
adecvate în asistenţa psihosocială a beneficiarului.

Pentru a efectua un interviu eficient, consilierul de probaţiune trebuie să înde-
plinească două condiţii:
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•	 să fie conştient de modul în care propriul lui comportament poate afecta 
relaţia profesională cu beneficiarul;

•	 să fie capabil să înţeleagă oamenii – nu doar să fie conştient de lucrurile 
cele mai evidente care îi pot motiva, ci şi să aibă abilitatea de a explora 
care motivaţie complexă (sau poate contradictorie) s-ar putea ascunde în 
spatele comportamentului sau afirmaţiilor unui beneficiar.

În continuare sunt prezentate câteva sugestii care pot ajuta profesionistul în re-
alizarea unui interviu eficient.

Primul contact

Trebuie să aveţi întotdeauna în vedere importanţa pe care o are primul contact 
al beneficiarului cu instituţia pe care o reprezentaţi. Acest lucru s-ar putea realiza 
prin intermediul unui telefon, al vizitei pe care beneficiarul o face la birou sau în 
momentul în care efectuaţi prima vizită acasă la beneficiar. Primul contact este 
important – el va influenţa modul în care beneficiarul îl va percepe pe specialist 
şi organizaţia din care acesta face parte şi, în mod sigur, îşi va pune amprenta 
asupra interacţiunilor viitoare. Este important ca toţi membrii echipei să fie con-
ştienţi de faptul că ei sunt „ambasadori” ai organizaţiei lor.

înainte de interviu

Este necesar de reţinut importanţa elaborării unui plan al interviului înainte ca 
acesta să aibă loc:

•	 Care este scopul interviului?

•	 Ce subiecte aţi dori să discutaţi?

•	 Ce doriţi să realizaţi în timpul interviului?

•	 Cum aveţi de gând să abordaţi problemele?

•	 Dacă la interviu vor participa doi specialişti, care va fi rolul fiecăruia?

•	 Ce domenii mai dificile s-ar putea ivi şi cum aveţi de gând să le soluţio-
naţi?

începutul interviului

Va trebui să aveţi în vedere locul unde se va desfăşura interviul. Dacă va fi în 
birou, încercaţi să găsiţi un loc cât mai liniştit şi confortabil posibil. Dacă este 
vorba de o vizită acasă la beneficiar, amintiţi-vă să ţineţi seama de intimitatea şi 
de dorinţele acestuia privitor la cine va fi prezent în timpul interviului. Aveţi grijă 
să acordaţi o mare atenţie modului în care aranjaţi locurile. 

Când luaţi un interviu la birou, asiguraţi-vă că aţi redus barierile fizice în calea 
comunicării. De exemplu:

•	 evitaţi situaţia în care între dvs. şi beneficiar se află o masă;

•	 evitaţi folosirea scaunelor cu diferenţă semnificativă de înalţime.
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Dacă vizitaţi un beneficiar acasă la el, puteţi fi în situaţia de a nu putea avea ni-
ciun cuvânt de spus în privinţa aranjării locurilor. Totuşi, reţineţi că trebuie să lu-
aţi în considerare orice modalitate pentru a putea reduce orice barieră de natură 
fizică în calea comunicării. De exemplu, dacă există un loc unde vă puteţi aşeza 
împreună cu beneficiarul, încercaţi să staţi lângă el, astfel încât să nu vorbiţi unul 
cu celălalt de la distanţă.

Dacă este pentru prima oară când vă întâlniţi cu beneficiarul, amintiţi-vă să:

•	 vă spuneţi numele; 

•	 explicaţi cine sunteţi;

•	 explicaţi de unde sunteţi;

•	 explicaţi care este rolul organizaţiei pe care o reprezentaţi.

Amintiţi beneficiarului motivele pentru care va trebui să:

•	 strângeţi informaţii faptice legate de beneficiar şi familia sa (de exemplu, 
nume, adrese, date de naştere etc.), care vă vor ajuta să înţelegeţi situaţia 
acestuia; 

•	 notaţi câteva lucruri în timpul convorbirii cu beneficiarul pentru a fi siguri 
că veţi reţine cu acurateţe informaţiile culese.

Punerea de întrebări poate avea mai multe scopuri:

•	 să extindă aria interviului;

•	 să sporească profunzimea acestuia;

•	 să ajute la rezolvarea problemei;

•	 să încurajeze beneficiarul să ia în considerare alternativele;

•	 să-l încurajeze pe beneficiar să-şi organizeze prezentarea, asigurându-se 
că a inclus toate informaţiile relevante;

•	 să sublinieze centrarea interviului pe explorare (de exemplu: „Poţi să-mi 
spui mai multe despre acest lucru?”), înţelegere (de exemplu: „Ce înţeles 
dai acestui mod de a reacţiona pe care l-ai avut?”) sau pe comportament 
(de exemplu: „Ce crezi că se poate face în acest caz?”).

 Întrebările urmăresc:

•	 explorarea problemei şi a situaţiei beneficiarului;

•	 familiarizarea beneficiarului cu rolul de intervievat;

•	 încurajarea beneficiarului să împărtăşească informaţii actuale şi afective;

•	 direcţionarea beneficiarului;

•	 crearea confortului în situaţia de interviu.
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Pentru aceasta folosec cu precădere întrebări deschise, beneficiarul având 
astfel posibilitatea:

•	 să evidenţieze cadrul de referinţă propriu;

•	 să simtă responsabilitate şi libertate în ceea ce priveşte participarea la in-
terviu şi la determinarea conţinutului acestuia;

•	 să-şi dezvolte o motivaţie adecvată unei relaţii pozitive de comunicare.

Dar, concomitent, este necesar să ţinem seama de faptul că întrebările des-
chise:

•	 au un caracter nondirectiv;

•	 pot să creeze disconfort beneficiarilor care au o experienţă redusă în rolul 
de intervievat sau care au dificultăţi de comunicare;

•	 au o eficienţă redusă în cazul beneficiarilor vorbăreţi, a celor ostili sau iras-
cibili.

Întrebările închise sunt folosite:

•	 când a fost obţinută deja o anumită cantitate de informaţii, dar trebuie 
obţinute detalii în plus;

•	 când beneficiarul este nesigur cum să procedeze;

•	 când situaţia este confuză;

•	 când consilierul doreşte să exercite un control mai mare asupra conţinutu-
lui;

•	 când se doreşte limitarea introducerii unor conţinuturi nerelevante scopu-
lui interviului;

•	 când se urmăreşte reducerea interacţiunii şi a gradului de emoţionalitate 
a interviului;

•	 când există stabilite limite de timp pentru intervievare.

Alte tipuri de întrebări care este necesar a fi exersate pot fi:

•	 directe, care implică în mod direct responsabilitatea beneficiarului pentru 
răspunsul dat (de exemplu: „Ce anume simţi în legătură cu noua ta locuin-
ţă?”);

•	 indirecte, unde responsabilitatea este difuză (de exemplu: „Care sunt senti-
mentele în familia ta în legătură cu noua locuinţă?”);

•	 centrate pe diferite perioade de timp (de exemplu: „Ce s-a întâmplat cu să-
nătatea ta în ultimul an?”, „Care este starea ta de sănătate în momentul de 
faţă?”);
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•	 centrate pe identificarea gândurilor („La ce te-ai gândit înainte să deschizi 
maşina căreia îi rămăsese un geam deschis?”), a sentimentelor („Ce ai sim-
ţit în acel moment?”) sau a comportamentelor („Ce ai făcut atunci?”);

•	 de clarificare-concretizare – atunci când nu este clară relevanţa conţinutu-
lui sau când este nevoie de un plus de specificitate.

Cele mai frecvente erori în formularea întrebărilor sunt:

•	 sugerarea răspunsurilor – se bazează pe o preconcepţie a consilierului 
despre cum are să fie răspunsul beneficiarului („În mod sigur îţi iubeşti şi 
respecţi părinţii, nu?”, „Presupun că nu te-ai gândit să te separi de familie 
înainte de a-ţi găsi un loc de muncă, nu-i aşa?”);

•	 întrebările duble – apar în special la începători, care pun mai mult de o 
întrebare printr-o adresare; beneficiarii răspund de obicei la întrebarea cea 
mai puţin solicitantă („De cât timp există conflicte între voi? Ce se întâmplă 
în aceste situaţii conflictuale?”), iar consilierul poate uita că nu s-a răspuns 
la întrebarea de origine;

•	 întrebarea „De ce?” este dificilă pentru beneficiar pentru că:

– solicită o relatare în termeni raţionali despre comportamentul său, pe 
care acesta nu o poate face;

– încurajează raţionalizarea (justificarea);

– sporeşte sentimentul de frustrare.

Întrebările trebuie să fie:

•	 comprehensibile;

•	 lipsite de ambiguitate;

•	 suficient de scurte (nu mai mult de una-două propoziţii).

Consilierul trebuie să planifice durata şi profunzimea intervievării prin abilităţile 
de explorare angajate atunci când se încearcă explicarea naturii problemei şi a con-
textului în care problema se manifestă. Aceste abilităţi se exprimă prin:

•	 comportamentul nonverbal al consilierului:

– contact vizual permanent;

– poziţia corpului;

•	 comportamentul verbal al consilierului:

– încurajarea beneficiarului (cu rol de a motiva beneficiarul să relateze) 
(de exemplu: „înţeleg...”, „şi atunci...”, „hm...”);

– parafrazarea (se reafirmă ceea ce a spus beneficiarul, dar cu cuvintele 
consilierului) (de exemplu: „Dacă te-am înţeles bine...”, „Cu alte cuvin-
te...”, „Te-am auzit spunând că...”).
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Atenţie!

se formulează ca afirmaţii, nu ca întrebări;•	

sunt neutre afectiv (nu indică nici aprobare, nici dezaprobare);•	

ajută consilierul să verifice ce a înţeles din ceea ce a spus beneficiarul;•	

îl ajută pe beneficiar să conştientizeze ceea ce a spus;•	

sumarizarea (revede pe scurt ceea ce s-a discutat).•	

Abilităţile legate de profunzimea intervievării:

clarificarea •	 – oglindeşte ceea ce a spus beneficiarul, dar transpus într-un 
limbaj mai puţin încărcat de subiectivitate (de exemplu, beneficiar: „Cred 
că mama mea nu mă iubeşte”; consilier: „Ce anume spune sau face mama 
ta şi-ţi sugerează că nu te iubeşte?”);

interpretarea – •	 oferă un nou cadru de referinţă (de exemplu, „Ai putea lua 
în considerare posibilitatea ca...”, „Mă întreb dacă...”);

confruntarea – •	 vizează nepotrivirile dintre ce a spus beneficiarul în mo-
mente diferite; dintre ce a spus şi cum a spus;

suport – •	 include aprecieri despre abilităţi, calităţi, efortul beneficiarului de 
a se adapta sau de a rezolva problema.

FAzA FinAlă A intERviEvăRii

IMPORtANt: aceasta vizează atât conţinutul, cât şi sentimentele!

Abilităţi necesare:

sumarizarea – •	 o scurtă recapitulare a ceea ce a fost acoperit prin interviu, 
a deciziilor/concluziilor la care s-a ajuns;

înregistrarea datelor – •	 este important să se ia notiţe pe parcursul interviu-
lui (se cere permisiunea beneficiarului, oferindu-i explicaţii referitoare la 
necesitatea acestui demers), care să fie ulterior completate, imediat după 
încheierea acestuia.

II.2.5. Convorbirea telefonică
Convorbirea telefonică reprezintă una dintre cele mai utilizate tehnici auxiliare 
de strângere/confirmare a datelor şi de realizare a contactului dintre consilierul 
de probaţiune şi beneficiarul serviciilor de probaţiune prin comunicare exclusiv 
verbală. Convorbirea telefonică nu este localizată într-o anumită etapă în instru-
mentarea cazului, ci se poate realiza oricând este necesar sau la orice solicitare 
a beneficiarului. 
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Atenţie! Prin discuţii telefonice nu se colectează informaţii despre per-
sonalitatea beneficiarului şi nu se realizează procesul de asistenţă şi 
consiliere.

Caracteristici

Cele mai frecvent întâlnite situaţii când această tehnică este utilizată: 

semnalarea cazului•	  – se poate realiza prin autoreferire de către beneficiar 
sau referire/reclamare de către o altă persoană (vecin, rudă) sau instituţie 
(primărie, organizaţie neguvernamentală, servicii publice specializate etc.);

strângerea informaţiilor cu privire la caz –•	  se poate realiza sub forma unei 
convorbiri telefonice fără a avea scopul unei incursiuni în universul psihic 
al beneficiarului. De obicei, în această situaţie sunt colectate informaţii 
privind datele de identificare ale solicitantului şi alte date sumare; dacă 
solicitarea este realizată prin referire/reclamaţie, se solicită date despre in-
stituţia sau persoana reclamantă;

vizitele în familie •	 pot fi de cele mai multe ori programate telefonic.

În etapa de documentare şi evaluare a solicitării, consilierului de probaţiune i se 
recomandată să folosească un instrument de înregistrare a convorbirilor telefo-
nice, iar înainte de încheierea acestora să realizeze împreună cu beneficiarul o 
sumarizare a convorbirii pentru a păstra o cât mai mare fidelitate a informaţiilor. 

Caracterul particular al acestei tehnici este faptul că ea nu poate fi aplicată orică-
rui tip de client şi în orice context. Printre aceste situaţii putem enumera: persoa-
nele care nu posedă un aparat telefonic (de exemplu: frecvent întâlnită pentru 
beneficiarii din mediul rural), persoanele cu manifestări psihotice şi grave tulbu-
rări de comportament, persoanele private de libertate, minorii, persoanele cu 
deficienţe de auz şi/sau vorbire ş.a. 

De asemenea, convorbirea telefonică reprezintă avantaje limitate pentru demer-
sul de soluţionare a cazului. Chiar dacă se realizează într-un timp scurt şi poate 
aduce informaţii de primă necesitate, anumite aspecte privind mediul de pro-
venienţă al beneficiarului (comunitatea, familia, locuinţa) şi comportamentul 
nonverbal al acestuia sunt greu de înregistrat. Tocmai de aceea este recomandat 
ca, consilierii de probaţiune să nu confunde şi să folosească această tehnică în 
detrimentul întrevederii, consilierii şi/sau interviului. Orice informaţie rezultată 
prin aplicarea acestei tehnici trebuie să fie confirmată şi completată cu date ob-
ţinute prin alte tehnici. 
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II.3. PROCESUL DE EvALUARE PSIHOSOCIALă A BENEfICIARILOR 

II.3.1. Procesul de evaluare 
Evaluarea este o parte esenţială, ce acţionează ca o etapă pregătitoare, stabilind 
o bază fermă pe care se vor clădi celelalte etape ale activităţii de probaţiune. Ea 
precede orice demers de intervenţie psihosocială şi trebuie reţinut că este un pro-
ces ciclic, desfaşurându-se pe toată perioada lucrului cu beneficiarul, indiferent 
de forma pe care o va lua intervenţia, respectiv, este necesară o permanentă re-
evaluare a beneficiarilor, în funcţie de schimbarea circumstanţelor.

În literatura de specialitate întâlnim trei tipuri de evaluare utilizate în activitatea 
de probaţiune: iniţială, continuă şi finală.

PROCESUL DE EvALUARE

Evaluare iniţială

Revizuirea planu-
lui de intervenţie 
şi adaptarea aces-
tuia la dinamica 
nevoilor persoanei 
condamnate pe 
perioada de supra-
veghere

Încheierea perioa-
dei de supraveghe-
re. Analiza modu-
lui de executare a 
obligaţiilor impuse 
de instanţă şi ana-
liza metodelor de 
lucru a consilieru-
lui de probaţiune

Finalitate I. 
Î n t o c m i r e a 
referatului de 
evaluare 

Finalitate II. 
Schiţa planu-
lui de inter-
venţie 

Evaluare continuă Evaluare finală

II.3.2. Planificarea evaluării
După primirea solicitării de întocmire a referatului presentenţial de evaluare psi-
hosocială, consilierul de probaţiune responsabil de caz verifică informaţiile cu-
prinse în solicitare (nume şi prenume, adresă, presupusa infracţiune etc.). 

Prima etapă pe care trebuie s-o urmărim în acest proces o reprezintă planifica-
rea evaluării beneficiarului, care este extrem de importantă. Înainte de a demara 
procesul de evaluare, trebuie să ţinem seama de câteva principii care stau la baza 
unei activităţi eficiente cu beneficiarul:

este necesar să ţinem seama şi de impactul posibil al evaluării asupra per-•	
soanei (şi să respectăm acel principiu care spune că vom aduna minimum ne-
cesar de date, nu maximum posibil); scopul evaluării este acela de a cunoaş-
te şi înţelege beneficiarul dintr-o anume perspectivă, şi nu de a afla detalii 
despre întreaga viaţă a acestuia;
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este importantă implicarea cât mai activă a beneficiarului în procesul eva-•	
luării, avantajele unei relaţii de parteneriat fiind încrederea mai mare în per-
soana consilierului şi, implicit, o relaţie de lucru pozitivă, mai multe opor-
tunităţi pentru o colaborare şi cooperare eficientă, atmosferă care permite 
beneficiarului să fie mai relaxat.

Cum implicăm beneficiarul activ în procesul evaluării? 

Fiind onest cu el şi explicându-i scopul evaluării, a importanţei colaborării sale în 
obţinerea unei imagini cât mai complete despre persoana sa, precum şi aducân-
du-i la cunoştinţă paşii care vor fi urmaţi pe parcursul acestui proces şi persoane-
le/instituţiile la care vom apela pentru a obţine date suplimentare. De asemenea, 
respectând toate principiile lucrului cu beneficiarul, având o atitudine deschisă, 
onestă, de acceptanţă, nediscriminare. Nu trebuie să uităm că, întotdeauna, prin 
tot ceea ce facem ca profesionişti, oferim un model beneficiarilor noştri, iar acest 
model trebuie să fie unul pozitiv.

Planificarea evaluării iniţiale

Stabilirea scopului evaluării

În acest caz scopul este acela de a oferi procurorului, judecătorului o analiză a 
modului de funcţionare a comportamentului infracţional al persoanei pentru care 
s-a solicitat referatul de evaluare, a modului în care anumite condiţii sociale, psiho-
logice, medicale se transformă în factori criminogeni şi a modului în care se poate 
acţiona asupra acestor factori pentru minimizarea riscului de recidivă a bănuitului/
învinuitului/inculpatului.

Alegerea metodelor şi tehnicilor de lucru

Stabilirea surselor de informaţii

Stabilirea timpului pe care îl avem la dispoziţie pentru realizarea evaluării

În organizarea şi funcţionarea serviciului de probaţiune se desprind câteva regle-
mentări privind desfăşurarea în timp a activităţilor. Astfel, după înregistrarea solici-
tării pentru întocmirea referatului de evaluare, şeful serviciului va desemna un 
consilier de probaţiune responsabil pentru culegerea informaţiilor şi întocmirea 
referatului de evaluare. 

Consilierul desemnat să întocmească referatul de evaluare trebuie să-şi organizeze 
activitatea după cum urmează:

stabileşte de îndată, dar •	 nu mai târziu de 5 zile de la data primirii solicitării, 
locul, data şi ora primei întrevederi cu beneficiarul pentru care s-a solicitat 
referatul de evaluare şi, dacă e minor – cu reprezentantul legal al acestuia;

prima întrevedere cu beneficiarul să aibă loc •	 în termen de 5 zile de la data 
primirii solicitării;

înaintează referatul de evaluare solicitantului de referat •	 în termen de 14 zile 
de la înregistrarea solicitării.
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II.3.3. Colectarea informaţiilor şi analiza datelor
Procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru întocmirea referatului pre-
sentenţial de evaluare psihosocială este constituit din două etape: consultarea şi 
culegerea informaţiilor.

Consultarea materialor presupune verificarea:

– dosarului penal; 

– catalogului şcolar; 

– fişei medicale etc.; 

Culegerea informaţilor include:

Mediul familial şi social:•	

prezentarea membrilor familiei; –
condiţiile de locuit; –
relaţiile cu membrii familiei; –
atitudinea familiei faţă de fapta comisă de beneficiar; –
starea sănătăţii beneficiarului şi a membrilor familiei; –
petrecerea timpului liber/apartenenţa la grup; –
consumul de alcool/droguri, viciile beneficiarului şi ale membrilor fa- –
miliei;
imaginea beneficiarului şi a familiei în comunitate; –

nivelul instruirii şcolare şi profesionale •	 (informaţia se precizează şi la lo-
cul de studii/de muncă):

nivelul de studii; –

succesele/insuccesele şcolare sau profesionale; –

interesul pentru studii sau profesie manifestat (aspiraţii profesionale); –

relaţiile beneficiarului şi ale familiei cu colegii, profesorii; –

pasiunile şi activităţile extraşcolare şi profesionale; –

locurile de muncă şi stabilitatea profesională; –

trecutul infracţional•	 :

cariera infracţională (condamnările anterioare); –

dacă a mai fost sau este cercetat penal într-o altă cauză; –

Comportamentul beneficiarului înainte şi după presupusa comitere •	
a infracţiunii:

problemele create în familie, şcoală, loc de muncă; –

atitudinile faţă de normele şi valorile sociale înainte şi după presupusa  –
comitere a infracţiunii;
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Factorii favorizanţi ai comportamentului infracţional •	 (în cazul referatu-
lui presentenţial, nu se referă la fapta de care este bănuit, învinuit, inclupat, 
dar în general la abateri):

rolurile (cine are iniţiativă, premeditare, acţiuni spontane, roluri asu- –
mate în cadrul faptelor antisociale);

patternul infracţional (tip de abateri, tipul victimei, condiţiile comiterii  –
infracţiunii, frecvenţă etc.);

motivaţia infracţiunii (cauza comiterii faptei); –

responsabilitatea faţă de propriul comportament infracţional; –

conştientizarea consecinţelor/atitudinea faţă de faptă şi victimă. –

După culegerea informaţiilor, se impune selectarea şi analiza acestora, în funcţie 
de relevanţa lor pentru cazul în discuţie. Astfel, se va ţine seama de următoarele 
aspecte:

Analiza infracţiunii curente – evaluarea detaliată a acesteia

Factori-cheie
timp, loc, context; complici; motivele presupusei infrac-
ţiuni; planificare, oportunităţi; factori situaţionali; factori 
cognitivi; factori legaţi de victimă; consecinţe

trecutul infracţional – evaluarea comportamentului infracţional anterior şi 
modul în care a executat sentinţele anterioare

Factori-cheie

numărul şi tipul infracţiunilor anterioare; similarităţi în 
modul de comitere a infracţiunilor (context, loc, planifica-
re); complici la comiterea infracţiunilor; perioada de timp 
dintre infracţiuni; modificare în modalitatea de comitere 
a infracţiunilor; comportamentul pe durata pedepselor 
anterioare; infracţiuni comise pe perioada supravegherii 
(unde este cazul); infracţiuni comise în perioada liberării 
condiţionate

Stilul de viaţă şi grupul de prieteni – evaluarea stilului de viaţă în prezent şi 
influenţe pro- şi antisociale în grupul de prieteni

Factori-cheie

măsura în care stilul de viaţă prezintă oportunităţi pentru 
săvârşirea de infracţiuni sau situaţii de risc; factori moti-
vaţionali de risc în stilul de viaţă actual (nevoia de senza-
ţional, recompense imediate); cât de des se întâlneşte cu 
persoane cu comportament pro-social; tipul activităţilor 
de timp liber (sunt legate de săvârşirea infracţiunii şi/sau 
de locul în care a fost săvârşită?).
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Relaţiile cu familia şi cu alte persoane apropiate – evaluarea relaţiilor 
prezente şi care pot influenţa comportamentul infracţional viitor  

sau îl pot expune unor situaţii de risc

Factori-cheie

stabilitatea relaţiilor; izolarea socială (în ce măsură); in-
fluenţa relaţiilor asupra comportamentului infracţional 
(pro-/anti-); măsura în care relaţiile pe care le are pot con-
tribui la evitarea situaţiilor de risc

Locuinţa şi vecinătatea

Factori-cheie

existenţa unei locuinţe permanente; vecini cu compor-
tament pro-infracţional; zonă cu criminalitate crescută; 
măsura în care zona în care locuieşte oferă oportunitatea 
săvârşirii de infracţiuni şi ce tip

Locul de muncă şi situaţia financiară – evaluarea venitului personal, 
 datoriile şi locul de muncă

Factori-cheie

existenţa problemelor financiare; abilităţi slabe de ma-
nagement financiar; venit personal scăzut; lipsa unui 
loc de muncă timp îndelungat; perspective de angajare 
 limitate

Problemele de sănătate mentală,  
caracteristicile şi trăsăturile de personalitate

Factori-cheie

tulburări de personalitate sau probleme de sănătate 
mentală legate direct de săvârşirea infracţiunii; durata 
tratamentului şi medicaţia; dificultăţi de învăţare care in-
fluenţează comportamentul infracţional; atitudine agre-
sivă, impulsivă, hedonistă; autocontrol scăzut

Abuzul de stupefiante şi adicţiile asociate cu  
comportamentul infracţional

Factori-cheie

nivelul actual şi tipul substanţei psihotrope consumate şi 
costurile pe care le implică pentru beneficiar; natura aso-
cierilor între abuz şi comportamentul infracţional; efecte 
fiziologice şi psihologice ale drogului consumat asupra 
beneficiarului

II.3.4. Estimarea riscului 
Un segment deosebit de important în realizarea referatului presentenţial de eva-
luare psihosocială este evaluarea riscului de comitere a unei noi infracţiuni de 
către persoana în privinţa căreia se întocmeşte referatul.
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Evaluarea riscului este o activitate complexă. Nu este o aplicaţie neutră a unor 
proceduri ştiinţifice, dar o activitate socială condusă după anumite valori, cu sen-
sibilitate şi grijă. Riscul este arareori un atribut individual şi mai degrabă o interac-
ţiune între individ şi contextul social. Evaluarea reprezintă un proces continuu şi 
dinamic ce presupune culegerea şi analiza informaţiilor pentru a identifica ni-
velul şi tipul riscului prezentat de o persoană, nevoile criminogene ale acesteia, 
capacitatea şi nivelul motivaţiei pentru schimbare. Procesul de evaluare începe 
odată cu întocmirea referatului de evaluare solicitat şi este adăugat şi revizuit 
permanent pe parcursul intervenţiei, reprezentând începutul angajării benefi-
ciarului în procesul de schimbare a atitudinii şi comportamentului. Pe baza eva-
luării ulterior se va realiza planul de control al riscului, se va stabili intensitatea 
supravegherii, obiectivele şi tipul programelor de intervenţie. Riscul este înţeles 
predominant în termenii efectelor sale potenţial negative, de obicei exprimat în 
termeni de pierdere sau pericol. Evaluarea riscului este înţeleasă ca probabilitate 
calculată de apariţie a unui eveniment/incident/comportament negativ. Aceasta 
implică, pe de o parte, estimarea frecvenţei de apariţie a unui eveniment viitor şi, 
pe de altă parte, a probabilităţii impactului acestui eveniment, asupra cui/ ce şi 
cu ce consecinţe. Ţinând seama de faptul că evaluarea riscului se referă la even-
tuale acţiuni, comportamente, evenimente viitoare, să nu uităm că estimarea lui 
este caracterizată de posibilitate, incertitudine şi impredictibilitate.

Reguli de estimare a riscului

Ca profesionişti, trebuie să ne asumăm acest lucru şi să încercăm să reducem cât 
mai mult aceste erori prin:

însuşirea cunoştinţelor şi metodelor de evaluare a riscului;•	

aplicarea unitară a metodologiei (important să fie pentru fiecare benefi-•	
ciar în parte);

discutarea cazului cu colegii sau cu supervizorul.•	

Pentru a face o bună evaluare a riscului:

colectează informaţii complete despre beneficiar;•	

fii conştient asupra nivelului riscului prezentat de beneficiar, pentru cine •	
şi în ce circumstanţe;

fii conştient asupra factorilor situaţionali de risc;•	

comunică cu toate părţile implicate/interesate;•	

identifică toate efectele potenţiale şi probabilitatea acestora;•	

stabileşte un plan pentru combaterea riscului identificat şi a pericolelor •	
potenţiale;

clarifică rolurile şi responsabilităţile individuale. •	
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Atunci când vorbim de risc, trebuie să ne referim la două componente distincte 
pe care trebuie să le evaluăm:

riscul de recidivă;•	

riscul pentru victime, pentru personalul care lucrează cu infractorii şi de •	
autovătămare.

factorii criminogeni

Probabilitatea de a comite infracţiuni ţine de factorii criminogeni, ce pot fi clasi-
ficaţi în factori statici, dinamici, personali.

1. factori statici:

cariera infracţională •	 (numărul condamnărilor, patternul infracţional);

presupusa infracţiune comisă •	 (infracţiunea propriu-zisă (timp, loc, circum-
stanţe), recunoaştere şi negare, rolul în presupusa infracţiune);

2. factori dinamici:

locul de trai •	 (statutul regiunii /regiunea geografică, domiciliul, condiţiile 
de trai);

mediul social •	 (relaţii în familie, valori familiale/ norme de educaţie, relaţia 
cu familia lărgită, implicarea familiei în soluţionarea problemelor, poziţia 
familiei în societate /atitudinea vecinilor faţă de beneficiar);

prietenii şi apartenenţa la grupul potenţial infracţional •	 (are prieteni cu po-
tenţial infracţional, poziţia în cercul de prieteni/grup infracţional, infrac-
ţiune comisă în grup, cauza apartenenţei (interesele, beneficiile), relaţiile 
până şi după infracţiune);

situaţia legată de lucru şi de nivelul de educaţie/instruire •	 (serviciul după ca-
pacitate, studii, specialitate; studii/educaţie/instruire/abandon şcolar);

situaţia financiară •	 (surse materiale, financiare, situaţia financiară are tan-
genţă cu infracţiunea comisă, datorii);

consumul de alcool•	  (beneficiarul consumă alcool, cât consumă, există le-
gătură între consumul de alcool şi infracţiunea comisă, estimarea riscu-
lui, motivaţia pentru schimbare, tratamente de dezalcoolizare anterioare 
(succes/insucces));

consumul de•	  droguri (beneficiarul consumă droguri, tipul de drog, frecven-
ţa utilizării, vârsta la prima întrebuinţare, sursa obţinerii, cu cine consumă, 
există legătură între consumul de alcool şi infracţiunea comisă, estimarea 
riscului, motivaţie pentru schimbare, tratamente anterioare (este luat în 
evidenţă evidenţă la Dispensarul Narcologic);

dependenţa de jocurile de noroc•	  (beneficiarul joacă, legătura cu infracţiu-
nea comisă, sursele de obţinere ale banilor, estimarea riscului, motivaţia 
pentru schimbare);
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3. factorii personali:

bunăstarea emoţională  – (starea psihologică (în general), starea psiholo-
gică în timpul interviului, diagnoza psihică, satisfacţie psihologică);

atitudini  – (atitudinea faţă de victimă până/după, atitudinea faţă de cri-
mă până/după; recunoaşte, conştientizează, regretă);

model de gândire  – (impulsiv (acţiuni neplanificate, spontane) sau plani-
ficat (acţiuni planificate, pregătite), abilităţi sociale; dominant (impune 
părerea), manipulator, influenţabil, pro-social/antisocial).

Analiza factorilor criminogeni permite estimarea riscului de recidivă necesar la 
descrierea perspectivelor de reintegrare în referatul presentenţial de evaluare 
psihosocială a personalităţii făptuitorului. 

Model de estimare a riscului prin analiza factorilor criminogeni

Surse de informaţii

factori statici

Factori crimino-
geni Indicatorii factorilor criminogeni

Nivelul de influ-
enţă a factorului 
criminogen la 
sporirea riscului 
de recidivă şi pe-
ricolului social

Cariera  
infracţională

Numărul condamnărilor (0 – nicio 
condamnare, 1 – 1-2 condamnări,  
2 – 3 şi mai multe condamnări)

Pattern infracţional

Infracţiunea 
comisă 

Infracţiunea propriu-zisă (timp, loc, 
circumstanţe)

Recunoaştere/negare

Rolul în presupusa infracţiune

Autor

Organizator

Instigator 

Complice
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factori dinamici

Locul de trai

Statutul regiunii/regiunea geografică

Domiciliul

Condiţiile de trai

Mediul social

Relaţii în familie

Valori familiale/ Norme de educaţie

Relaţia cu familia lărgită

Implicarea familiei în soluţionarea 
problemelor

Poziţia familiei în societate/atitudi-
nea vecinilor faţă de beneficiar

Prietenii şi 
apartenenţa la 

grupul potenţial 
infracţional

Are prieteni cu potenţial infracţional Da/Nu 

Poziţia în cercul de prieteni/grup 
infracţional

Infracţiune comisă în grup Nu/Da

Cauza apartenenţei (interesele, be-
neficiile)

Relaţiile până şi după infracţiune

Situaţia legată 
de lucru şi de 

nivelul de edu-
caţie/ instruire

Serviciul după capacitate, studii, 
specialitate

Studii/educaţie/instruire (abandon 
şcolar)

Situaţia finan-
ciară

Surse materiale, financiare 

Situaţia financiară are tangenţă cu 
infracţiunea comisă

Datorii

Consumul de 
alcool

Clientul consumă alcool Nu/Da

Cât consumă pe săptămână 

Există legătură între consumul de 
alcool şi infracţiunea comisă

Estimarea riscului

Motivaţia pentru schimbare

Tratamente de dezalcoolizare anteri-
oare (succes/insucces)
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Consumul de 
droguri

Beneficiarul consumă droguri Nu/Da

Tipul de drog

Frecvenţa utilizării

Vârsta la prima întrebuinţare

Sursa de obţinere

Cu cine îl consumă

Există legătură între consumul de 
droguri şi infracţiunea comisă

Estimarea riscului

Motivaţie pentru schimbare

Tratamente anterioare (este luat în 
evidenţă la Dispensarul Narcologic)

Dependenţa 
de jocurile de 

noroc

Beneficiarul joacă Nu/Da

Legătura cu infracţiunea comisă

Sursele de obţinere a banilor

Estimarea riscului

Motivaţia pentru schimbare

Factori personali

Bunăstarea 
emoţională

Starea psihologică (în general)

Starea psihologică în timpul intervi-
ului

Diagnoza psihică Nu/Da

Satisfacţie psihologică

Atitudini

Atitudinea faţă de victimă până/după

Atitudinea faţă de crimă până/după

Recunoaşte, conştientizează Da/Nu

Regretă Da/Nu
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Model de gân-
dire

Impulsiv (acţiuni neplanificate, spon-
tane) sau planificat (acţiuni planifica-
te, pregătite)

Abilităţi sociale Nu/Da

Dominant (impune părerea)

Manipulator

Influenţabil

Pro-social/antisocial

Din asemenea considerente, pentru evaluarea riscului de recidivă este necesar să:

verificaţi dacă riscul de comitere a unei infracţiuni este influenţat de fac-•	
tori care nu intră în responsabilitatea persoanei sau de factori asupra că-
rora aceasta nu are control;

verificaţi dacă riscul comiterii de infracţiuni a fost influenţat de acţiuni ale •	
adulţilor (în cazul copiilor);

verificaţi dacă riscul comiterii de infracţiuni a fost influenţat de acţiunile •	
serviciilor publice şi de faptul că acestea nu au respectat drepturile per-
soanei sau nu au pus la dispoziţie serviciile necesare;

verificaţi factorii contextuali care ar fi putut îmbunătăţi situaţia persoanei •	
de la momentul comiterii faptei (frecventarea şcolii, angajarea în muncă, 
schimbarea locuinţei etc.);

verificaţi factorii contextuali care ar fi putut fi schimbaţi pentru a reduce •	
riscul de recidivă;

verificaţi dacă riscul este produs de anumite contexte sau comportamen-•	
te (care ar putea fi schimbate): fapte comise în urma consumului de alcool, 
precipitat de anumite evenimente.

Comportamentul de risc este de asemenea format de răspunsul pe care-l pri-
meşte. Felul în care ceilalţi oameni şi sistemul de justiţie reacţionează are un im-
pact asupra probabilităţii ca acest fel de comportament să scadă, să rămână la 
fel sau să se accentueze. Răspunsurile la comportamentul de risc trebuie să ţină 
cont de acest potenţial, astfel:

verificaţi care este riscul pe care dumneavoastră îl reprezentaţi pentru per-•	
soană. Ceea ce ar putea părea un răspuns care să ajute ar putea să însem-
ne chiar mai multe ameninţări şi pericole pentru persoană. Puteţi fi sigur 
că intervenţia dumneavoastră este în interesul beneficiarului?;

verificaţi ce fel de risc reprezintă pentru persoana vizată organizaţia pe •	
care o reprezentaţi. Oferă aceasta servicii care pot într-adevăr să satisfacă 
nevoile acesteia?;
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verificaţi riscul pe care îl reprezintă pentru persoană alte organizaţii şi po-•	
litica acestora. Faceţi ceva pentru a anula aceste pericole?;

verificaţi riscul reprezentat de adulţii în îngrijirea cărora se află persoana •	
(copil, adolescent, dependent material);

verificaţi riscul pe care îl reprezintă sistemul de justiţie penală pentru per-•	
soană. Sunteţi conştienţi de aceste riscuri şi faceţi ceva pentru a le ameli-
ora?

Contribuţia pe care personalul din probaţiune o are în procesul de probaţiune 
este de a face lumină în aspectele nevăzute ale vieţii persoanei şi asupra factori-
lor care le influenţează comportamentul. Rolul consilierului de probaţiune este 
de a face sugestii instanţei, sugestii care ar putea reduce posibilii factori de risc şi 
ar promova un mod de viaţă pozitiv pentru persoane. În acest context, estimarea 
riscului trebuie să fie:

redactată într-un limbaj neechivoc, ce nu oferă posibilităţi de interpretare: •	
asiguraţi-vă că nu se transmit mesaje nedorite;

echilibrată prin informaţii pozitive despre persoană;•	

să conţină informaţii asupra riscurilor la care sunt supuse persoanele viza-•	
te din cauza vârstei, apartenenţei etnice, situaţiei locative etc.;

însoţită de programe pozitive împotriva oricăror riscuri identificate;•	

sprijinite de studii care să susţină acţiunile propuse;•	

însoţită de enunţări clare ale riscului implicat de anumite posibile răspun-•	
suri: de exemplu închisoarea;

susţinută de sisteme de asigurare a menţinerii standardelor profesionale •	
înalte;

înnoită atunci când este necesar pentru a elimina informaţii care nu mai •	
sunt valabile.

Controlul riscului

Ajunşi în acest punct al evaluării, ştim deja care sunt nevoile criminogene şi non-
criminogene, nivelul riscului de recidivă şi al riscului de a produce prejudicii fizice 
sau psihologice şi care este capacitatea şi nivelul motivaţiei pentru schimbarea 
persoanei. Având această imagine de ansamblu, putem stabili intervenţia nece-
sară pentru reducerea riscului sau menţinerea lui la un nivel scăzut. 

Întrebările la care trebuie să răspundem acum se referă la tipul intervenţiilor ne-
cesare pentru a oferi cea mai bună şansă de reducere a riscului şi pentru care din-
tre nevoile evaluate aceste intervenţii sunt indicate şi realiste în vederea realizării 
unei schimbări comportamentale adevărate.

Aşadar, evaluarea riscului este o încercare periculoasă. De aceea este necesar să 
examinăm cu atenţie pericolul şi să aplicăm metode de evaluare a riscului în domeniul 
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comportamentului uman. Comportamentul cu potenţial de risc este o situaţie spe-
cifică, o reacţie la anumite împrejurări care se poate schimba dacă aceste circum-
stanţe se modifică. 

Acest lucru este cu atât mai adevărat în cazul tinerilor care se presupune că nu 
controlează foarte bine elementele importante ale propriilor circumstanţe – unde 
locuiesc, cum îşi petrec timpul şi altele. Aşadar, tinerii sunt mai vulnerabili, mai pre-
dispuşi de a-şi vedea propriul comportament modelat de alţii şi de către eveni-
mente şi circumstanţe care sunt în afara propriului lor control. Estimarea riscului 
trebuie să ia în considerare aceşti factori contextuali şi precipitanţi.

II.3.5. Elaborarea referatului de evaluare psihosocială a personalită-
ţii făptuitorului 
După culegerea informaţiilor necesare, ne aflăm în momentul elaborării refera-
tului de evaluare. Trebuie să ţinem cont de:

selectarea din multitudinea şi varietatea de informaţii culese a informa-•	
ţiilor relevante (cele care au legătură cu comportamentul persoanei şi cu 
situaţia în care el se află în prezent). Trebuie avută în vedere diferenţa între 
referatul de evaluare întocmit pentru minori şi cel întocmit pentru o per-
soană adultă. Astfel, pentru o persoană adultă nu este relevant comporta-
mentul său şcolar, de vreme ce a absolvit în urmă cu câţiva ani, important 
este, însă, nivelul său de pregătire şcolară şi profesională. De asemenea, nu 
este foarte relevantă relaţionarea cu familia de origine şi nu este necesar să 
fie prezentată situaţia fraţilor etc., dacă persoana nu locuieşte împreună cu 
aceştia. Se va menţiona, însă, relaţia cu aceştia, în cazul în care familia face 
parte din reţeaua de suport social al persoanei. În condiţiile în care per-
soana, pentru care s-a solicitat referatul de evaluare, este un adult care şi-a 
întemeiat propria familie, relaţiile din cadrul acesteia vor face, în principal, 
obiectul evaluării;

este importantă •	 urmărirea firului logic al referatului, astfel încât con-
cluziile prezentate în capitolele referitoare la „comportamentul persoanei 
înainte şi după presupusa comitere a infracţiunii” şi la „perspectivele de re-
integrare în comunitate” să-şi aibă justificarea în informaţiile prezentate în 
capitolul „Date despre personalitatea bănuitului/învinuitului/inculpatului” 
şi să decurgă logic din acestea;

consilierul de probaţiune care elaborează referatul de evaluare trebuie să •	
evite folosirea în referat a unui limbaj discriminatoriu, care lasă să transpa-
ră anumite judecăţi de valoare sau credinţe personale ale lui care ar putea 
declanşa anumite prejudecăţi persoanei care îl citeşte;

perspectivele de reintegrare în societate trebuie să fie realiste•	 , bazate pe po-
tenţialul şi motivaţia pentru schimbare a persoanei, incluzând demersurile 
care trebuie făcute, programele în care ar trebui inclusă persoana, instituţiile 
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care le pot derula, sistemul de suport social al persoanei şi alte resurse comu-
nitare, care ar trebui activate pentru a facilita reintegrarea socială a acesteia.

II.3.6. Structura şi conţinutul referatului presentenţial de evaluare 
psihosocială a personalităţii făptuitorului
Referatul presentenţial cuprinde informaţii referitoare la:

personalitatea bănuitului/învinuitului/inculpatului, mediul familial şi so-•	
cial, precum şi evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi pro-
fesional;

principalele probleme/nevoi identificate cu care se confruntă persoana;•	

evaluarea riscului de recidivă şi a riscului pentru siguranţa publică.•	

Referatul presentenţial este structurat în şase capitole după cum urmează: 

1) Introducere;

2) Sursele de informaţii;

3) Datele privind personalitatea bănuitului/învinuitului/inculpatului;

4) Datele privind comportamentul bănuitului/învinuitului/inculpatului;

5) factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а per-
soanei în privinţa căreia а fost solicitată întocmirea referatului;

6) Perspectivele de reintegrare în societate.

Capitolul I. Introducere, conţine informaţii despre:

organul care a solicitat întocmirea referatului; •	

baza legală care permite întocmirea referatului;•	

numele şi prenumele bănuitului/învinuitului/inculpatului;•	

ziua, luna şi anul naşterii bănuitului/învinuitului/inculpatului;•	

domiciliul bănuitului/învinuitului/inculpatului;•	

calificarea juridică a faptei pentru care persoana este bănuită, învinuită •	
sau inculpată; 

data solicitării de întocmire a referatului/data prezentării referatului;•	

numele şi prenumele consilierului de probaţiune care a întocmit refera-•	
tul.

Model:

i. introducere

În baza art. 8, 9 ale Legii cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 
alin. 1 C. proc. pen., procurorul M. L. de la Procuratura sect. Z mun. Chişinău a soli-
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citat întocmirea referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalită-
ţii minorului. Prezentul referat este întocmit în corespundere cu prevederile art. 
8, 9 ale Legii cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 alin. 1 C. 
proc. pen. 

Prenumele şi numele învinuitului: V. A.

Domiciliu: or. Străşeni, str. Z

Vârsta: 15 ani (21.10.1994)

Fapta pentru care este învinuit: art.186 alin. 2, art. 188 alin. 2 C. pen. al Republicii 
Moldova

Data solicitării referatului: 25.11.2009

Data prezentării referatului: 05.12.2009

consilierul de probaţiune care a întocmit referatul: S. M.

Capitolul II. Sursele de informaţii: 

surse contactate;•	

surse necontactate;•	

surse documentare.•	

Sursele de informaţii care au fost utilizate la întocmirea referatului presentenţial 
vor fi prezentate sintetic, indicându-se atât persoanele cu care au avut loc între-
vederi, cât şi documentele consultate.

Sursele de informaţii vor cuprinde:

numărul de întrevederi şi, după caz, refuzul de cooperare;•	

sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul.•	

Model:

II. Sursele de informaţii

Sursele contactate:

interviu cu minorul V. – învinuit (2 şedinţe organizate);1. 

interviu cu dl I. V. – tatăl învinuitului (2 şedinţe organizate);2. 

interviu cu dna E. – bunica învinuitului (o şedinţă organizată);3. 

interviu cu dnele C., N. C. – vecine (o şedinţă organizată);4. 

interviu cu dna D. C. – inspector superior al GMM, căpitan de poliţie r-nul 5. 
Străşeni (o şedinţă organizată); 

interviu cu dna N. O. – şefa Secţiei Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei 6. 
(o şedinţă organizată);

interviu cu dna B. – educatoare, Gimnaziul-internat Străşeni (o şedinţă or-7. 
ganizată).
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Surse necontactate:

interviu cu dna A. C. – secretarul Comisiei pentru minori.1. 

Surse documentare:

dosarul personal de la Secţia Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei; 1. 

dosarul personal de la Gimnaziul-internat Străşeni;2. 

dosarul penal nr. _______.3. 

Capitolul III. Date privind personalitatea bănuitului/învinuitului/inculpatu-
lui conține:

Mediul familial şi social;•	

Nivelul de şcolarizare (situaţia şcolară);•	

Încadrarea în câmpul muncii;•	

Cercul de prieteni.•	

Acest capitol cuprinde, pe de o parte, prezentarea unor date factuale legate de 
componenţa familiei, situaţia materială a acesteia, spaţiul locativ de care dispu-
ne, problemele de sănătate, adicţiile şi antecedentele penale în cadrul famili-
ei, grupul de prieteni al persoanei, vecinătatea, dar şi analiza locului şi rolului 
persoanei pentru care s-a solicitat referatul de evaluare în cadrul acestui mediu 
social, relaţiile sale cu familia, grupul de prieteni şi cu vecinii şi impactul pe care 
aceste relaţii îl au asupra comportamentului său.

Capitolul trebuie să conțină informaţii care sunt relevante. Pentru aceasta se 
analizează factorii care au avut impact asupra comportamentului infracţional 
al bănuitului, învinuitului, inculpatului. De exemplu, se prezintă problemele 
de sănătate ale membrilor familiei numai în condiţiile în care aceste probleme 
au interferat cu funcţionarea socială, în parametrii normali ai persoanei, luând 
forma unor frustrări sau nevoi resimţite puternic de persoana în cauză, pentru 
soluţionarea cărora a recurs la metode ilicite. Un aspect important este analiza 
sistemului de valori al persoanei şi factorii care au contribuit la formarea acestui 
sistem de valori: familia, prietenii, anumite experienţe de viaţă etc. În privinţa 
grupului de prieteni, este important să se analizeze locul pe care îl ocupă în grup 
(de exemplu, lider, marginalizat, model etc.), nevoile pe care i le satisface grupul 
de prieteni (socializare, valorizare, afecţiune etc.) şi felul în care acesta compen-
sează carenţele mediului familial, în special în cazul copiilor şi tinerilor. În acest 
context este important să se analizeze gradul de influenţabilitate al persoanei şi 
modul în care grupul de prieteni îi influenţează decizia dezvoltării şi menţinerii 
comportamentului infracţional.
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Model:

iii. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare

Mediul familial şi social

Evaluarea efectuată pentru întocmirea prezentului referat a constatat că minorul 
V. A. locuieşte împreună cu tatăl, A. Ion V. (a. n.1963). Este copil născut în familie 
completă. Tata lucrează în calitate de măturător la Piaţa Centrală, mun. Chişinău. 
În timpul interviului cu minorul V. s-a constatat că în familie predominau des rela-
ţiile tensionante, violenţa fizică şi verbală. Tata susţine că mama, G. A. (a. n.1975), 
fura bani din casă, produse alimentare în vederea acordării unui suport material 
părinţilor ei care nu erau încadraţi în câmpul muncii şi abuzau de alcool. În 1997 
părinţii au divorţat şi copilul a rămas cu mama în or. Străşeni. Tata a fost nevoit 
să se domicilieze în mun. Chişinău (la gazdă), însă vizita des copilul şi contribuia 
financiar, procura produse alimentare şi haine pentru copil. 

Mama a fost internată în spital şi diagnosticată cu tuberculoză formă deschisă. 
Întrucât tratamentul acestei maladii este de lungă durată, minorul a fost plasat 
în Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. 
Chişinău, la data de 28.05.1999. Tata, folosindu-se de moment, a încercat să ia 
copilul acasă, însă, din lipsa unui loc de trai stabil, i s-a refuzat. Mama, la rândul 
său, aflând de tentativa tatălui şi la indicaţia medicului de familie, a plasat copilul 
în anul 2000 în Centrul ftiziopulmonologic de reabilitare pentru minori din Cor-
neşti r-nul Ungheni. Aici minorul a urmat clasa întâi până când tata l-a luat din 
Centru fără consimţământul administraţiei şi al mamei. În 2003 minorul a fost 
instituţionalizat în Gimnaziul-internat nr. 2 din mun. Chişinău. 

Mama a decedat în decembrie 2003, cauza fiind insuficienţă cardiopulmonară. 
Tata a tăinuit decesul mamei. În momentul în care a aflat despre acest fapt, copi-
lul decide să fugă de acasă, abandonând şcoala şi fiind implicat în acţiuni ilicite 
pentru satisfacerea necesităţilor sale.

În anul 2005 în familia A. apare mama vitregă, dna B. V. (a. n. 1963). Din discuţii 
s-a constatat că minorul nu a acceptat-o, deoarece îl neglija în mod evident şi 
se folosea de bunătatea soţului ei (tatăl minorului). Tatăl, din respect faţă de so-
ţie, neglija conştient copilul. Tata periodic încerca să stopeze comportamentul 
delincvent al minorului prin tentative de educaţie care erau însoţite de bătăi cu 
bestialitate şi certuri, ameninţări şi acuzaţii că ar fi moştenit comportamentul 
mamei sale. Din partea bunelului patern cu domiciliul în or. Străşeni, minorul nu 
beneficia de niciun sprijin (adăpost, hrană etc.), deoarece acesta era grav bolnav 
(tuberculoză cronică în formă deschisă). În anul 2004 tatăl a cumpărat aparta-
ment în or. Străşeni. În anul 2007 minorul a fost transferat în Gimnaziul-internat 
din aceeaşi localitate.

Prin urmare, se poate constata că minorul V. îl detesta pe tatăl său din cauza că 
o bătea nemotivat pe mama sa, a ascuns decesul ei şi îl acuza permanent că a 
moştenit comportamentul acesteia.
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Situaţia şcolară 

Minorul V. este elev în clasa a VIII-a a Gimnaziului-internat din or. Străşeni. Din 
discuţiile cu dna A. B., educatorul clasei, s-a constatat că copilul dispune de ca-
pacităţi pentru studii, are un comportament violent, temperament coleric, este 
impulsiv, nonconformist, se impune colegilor ca fiind lider neformal negativ şi 
nu manifestă dorinţa de a învăţa. Minorul fumează şi consumă alcool. De fapt, 
comportamentul copilului nu a cunoscut schimbări radicale, fiind înmatriculat în 
Gimnaziul-internat Străşeni din considerentul că nu era controlat îndeaproape, 
abandona nemotivat orele de instruire, era influenţat de prietenii din gaşcă, avea 
dorinţa de a fi liber în acţiunile sale, intra în conflict cu profesorii şi cu adminis-
traţia.

În momentul în care copilul a fost plasat la studii în această instituţie, tata a pro-
mis că v-a supraveghea şi controla copilul, fapt ce nu s-a realizat. 

Din partea instituţiei de învăţământ au fost întreprinse un şir de acţiuni în vederea 
susţinerii copilului pentru a preveni riscul abandonului şcolar şi a preluării com-
portamentului deviant. Este vorba de faptul că administraţia şcolii permanent 
încerca să-l implice pe tata în supravegherea minorului. Minorul a manifestat in-
diferenţă faţă de asistenţa acordată de administraţia instituţiei de învăţământ. 

În anul de studii 2008-2009, la începutul lunii martie, minorul V. a abandonat 
gimnaziul fără a susţine probele de evaluare. În anul de învăţământ 2009-2010 
minorul a acceptat să meargă la studii datorită implicării consilierului de probaţi-
une, şefului Secţiei Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei din Străşeni, educato-
rului de la gimnaziu şi tatălui. În urma efortului depus de specialişti, minorul V. a 
frecventat orele regulat doar în luna septembrie, iar începând cu luna octombrie 
abandonează şcoala şi fuge de acasă. 

cercul de prieteni

Minorul V. a fost tentat permanent să fie printre persoane mai mari ca el. Astfel 
s-a încadrat în gaşcă, având dorinţa de a se evidenţia şi rolul de lider şi executor. 
A acceptat rolul de executor din considerentul că dorea să-şi menţină imaginea 
în faţa găştii. La rândul lor, prietenii au avut influenţă destul de mare, consecinţe-
le căreia nu sunt dintre cele mai plăcute pentru minor (abandon şcolar, agresivi-
tate sporită, comportament infracţional). 

Capitolul Iv. Date privind comportamentul bănuitului/învinuitului/incul-
patului. Informaţiile la acest capitol cuprind:

Trecutul infracţional;•	

Comportamentul persoanei înainte şi după presupusa infracţiune comisă.•	

Analiza comportamentului poate genera o gamă vastă de informaţii, dar ţine de 
abilităţile consilierului de probaţiune să dea sens acestor date.
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Există câteva întrebări la care consilierul de probaţiune trebuie să caute răspuns 
în demersurile sale de a realiza o evaluare a comportamentului infracţional:

Este acesta un comportament singular? Care sunt factorii care l-au deter-•	
minat?

Dacă s-a manifestat anterior acest comportament, sunt aceiaşi factori care •	
l-au determinat sau sunt diferiţi?

Există pattern infracţional: similarităţi în privinţa tipului faptei, a modului •	
de comitere a faptei, a contextului comiterii faptei, a factorilor care au de-
terminat comiterea faptei?

Care consecinţe accentuează comportamentul, favorizează perpetuarea •	
lui?

Cum a reacţionat la alte sancţiuni?•	

Ce modalităţi de sancţionare au inhibat comportamentul în istoria perso-•	
nală a persoanei evaluate?

Persoana afişează acest comportament pentru a obţine anumite rezultate •	
(consecinţe) sau pentru a evita altele?

În acest caz, este important să se acorde atenţie modului în care explicaţiile per-
soanei asupra comportamentului său se leagă de această ipoteză.

Model:

iV. Date privind comportamentul învinuitului

trecutul infracţional

Minorul V. A. anterior condamnat prin sentinţa Judecătoriei Buiucani mun. Chişi-
nău din 10.07.2009 în baza art. 186 alin. 2 lit. a), b), c), d) C. pen. al Republicii Mol-
dova stabilindu-i pedeapsa de 1 (unu) an închisoare cu aplicarea art. 90 C. pen. al 
Republicii Moldova suspendată condiţionat pe termen de probă de 1 (unu) an. 

Conform informaţiei eliberate de Centrul de Plasament Temporar al Minorilor din 
mun. Chişinău, minorul V. a fost plasat în CPTM, începând cu data de 25.10.2006 
şi ultima dată la 16.11.2009, în total de 18 ori, din motivul practicării unui mod de 
viaţă deviant, vagabondând pe străzile oraşului Chişinău. 

În urma interviului cu inspectorul superior al GMM, căpitan de poliţie D. C., s-a 
constatat că minorul V. este în evidenţa GMM, Comisariatul de poliţie Străşeni, 
din 15.08.2007 pentru vagabondaj şi predispoziţie de a comite infracţiuni. 

comportamentul persoanei înainte şi după presupusa comitere a infracţiunii

Minorul V. până la presupusa comitere a infracţiunii de care este învinuit făcea 
parte dintr-un grup a căror interese erau de a beneficia de bunuri obţinute pe 
o cale relativ uşoară şi anume comiterea infracţiunilor. Aşa cum s-a menţionat, 
rolul lui V. era de autor, dar şi executa cele planificate. Astfel, minorul a preluat 
un comportament infracţional, a obţinut statutul de lider în gaşcă, nu reacţiona 
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la observaţiile pedagogilor din gimnaziul-internat, ale tatălui, devenind domi-
nant faţă de prietenii săi. În aceste circumstanţe minorul comite infracţiunile de 
care este învinuit. În comiterea faptei ilicite, în mare parte putea fi determinat 
de dorinţa de a beneficia de bunuri materiale pentru satisfacerea necesităţilor 
sale şi a se distra, cât şi de afirmarea poziţiei sale printre prieteni. Din discuţiile 
cu minorul V. s-a observat că este conştient de acţiunile sale şi de consecinţele 
care pot apărea. 

Capitolul v. factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а 
persoanei în privinţa căreia а fost solicitată întocmirea referatului

În capitol vor fi descrişi:

Factorii de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional;•	

Factorii de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţi-•	
onal.

Analiza acestor factori se face în dublu sens: atât pentru identificarea în rândul 
acestor condiţii sociale a factorilor care favorizează comportamentul infracţio-
nal, cât şi pentru identificarea factorilor protectivi care pot fi antrenaţi ca resurse 
pentru probaţiunea sentenţială a persoanei. Aceştia trebuie evidenţiaţi în pre-
zentul capitol de analiză astfel încât enunţarea lor, într-o manieră sintetică, să 
decurgă logic din analiza mediului social. Este de remarcat că în capitol se face o 
analiză a factorilor dinamici, statistici, protectivi, care pot răspunde la potenţialul 
risc fie de recidivă, fie de pericol social. 

Model:

V. Factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а persoanei pentru 
care а fost solicitat referatul de probaţiune

Factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional:

conştientizarea faptelor săvârşite;•	

restabilirea relaţiei tată-fiu;•	

Factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional:

în cazul în care minorul va întreţine legături cu vechii prieteni, există riscul •	
implicării acestuia în acţiuni infracţionale;

implicarea în acţiuni ilicite la un interval de timp scurt;•	

este uşor influenţabil;•	

practicarea abandonului şcolar;•	

neglijarea din partea tatălui;•	

situaţie financiară precară.•	
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Capitolul vI. Perspectivele de reintegrare în societate

Perspectivele de reintegrare în societate decurg din datele prezentate în referat 
şi trebuie să fie motivate obiectiv şi prezentate pe scurt. 

Este recomandabil ca, în cazul în care se stabileşte o măsură neprivativă de liber-
tate, referatul de evaluare să cuprindă în acest capitol un plan general de supra-
veghere care ar putea fi inclus în sentinţă de către instanţă. Soluţiile psihosocia-
le vor trebui să compenseze factorii care influenţează în mod negativ conduita 
generală a beneficiarului şi se vor aduce la cunoştinţă factorii pozitivi care îi pot 
compensa pe cei negativi.

În cazul persoanelor ale căror şanse de reintegrare în societate sunt reduse, se 
va face doar menţiune în acest sens, fără a se formula recomandări instanţei de 
judecată privind măsura ce trebuie luată.

Pentru elaborarea perspectivelor de reintegrare socială, procesul de analiză şi 
sinteză a informaţiilor culese trebuie structurat astfel încât să fie prezentate as-
pecte concrete, care pot conduce în mod evident la corectarea comportamen-
tului infracţional. Pentru a stabili care sunt perspectivele de reintegrare, este ne-
cesar să fie analizate:

dorinţa persoanei pentru reabilitare;•	

dorinţa membrilor familiei sau altor persoane apropriate sau organizaţii în •	
sprijinirea persoanei în vederea reabilitării sale;

oportunităţile pe care le are persoana sau pe care le oferă societatea în •	
care trăieşte, cum ar fi: continuarea studiilor, calificare, recalificare, ocupa-
rea unui loc de muncă etc.;

programele educaţionale în care poate fi inclusă persoana în scopul reabi-•	
litării sale (dezintoxicare, însuşirea unor deprinderi şi abilităţi sociale);

condiţiile în care trăieşte (familie, grup de prieteni).•	

Model:

Vi. Perspectivele de reintegrare în societate

În urma evaluării psihosociale a personalităţii minorului s-a constatat că perspecti-
vele de integrare ale lui A. v. sunt minime, pornind de la ideea că a fost implicat în 
comiterea mai multor fapte ilicite la interval de timp scurt. a fost autor în comiterea 
mai multor infracţiuni planificate din timp, ceea ce prezumă faptul că minorul era 
conştient de acţiunile sale şi cunoştea care sunt consecinţele. Minorul nu este supra-
vegheat, manifestă un comportament deviant şi nu există control asupra acţiunilor 
sale. reieşind din faptele constatate, consider că minorul A.v. are şanse mari de 
a recidiva. 

Am luat cunoştinţă de informaţia prezentată în referatul de evaluare:

A.V. _______________________ 
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S. N. (reprezentant legal) _______________________

Consilier de probaţiune _______________________

Secţia probaţiune _______________________

Modele de referate presentenţiale de evaluare psihosocială a personalităţii 
minorului

Modelul I:

I. Introducere

În baza art. 8, 9 ale Legii cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 
alin. 1 C. proc. pen., procurorul N. C., Procuratura sect. ___ a solicitat întocmirea 
referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii minorei. 

Prezentul referat este întocmit în corespundere cu pevederile art. 8, 9 ale Legii cu 
privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 alin. 1 C. proc. pen.

Numele, prenumele învinuitei: E. A.

Domiciliu:

________________

vârsta: 16 ani

fapta pentru care este invinuită: art.186 C. pen. al Republicii Moldova

Data solicitării referatului: ______________

Numele, prenumele consilierului de probaţiune ce a întocmit referatul: V. P.

II. Sursele de informaţii

Surse contactate:

interviu cu E. A – învinuită;  –

interviu cu dna A. A. – mama învinuitei;  –

interviu cu dna A. G. – directoare, Liceul _________; –

interviu cu dna O. D. – diriginte; –

contactartea dlui V. B. – specialist principal în problemele minorilior,  –
or. _________, sect. ___________.

III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare

Mediul familial şi social

E. A. s-a născut la 21 martie anul 1990 în familia dnei A. A. (a. n. ___) şi a dlui 
B. I. (a. n. ___). Familia este dezorganizată prin divorţ. Părinţii au divorţat în anul 
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________. Din discuţiile cu mama, s-a constatat cauza divorţului – manifestările 
de comoprtament abuziv ale soţului asupra fiicei E. 

Dna A. A. are studii medii incomplete, a absolvit Colegiul electromecanic. A fost 
încadrată în câmpul muncii, a activat în domeniu până la momentul când uzina 
la care lucra a fost închisă. Ultimul loc de muncă a fost la Fitness-Centru „Niagara”, 
unde a fost angajată în calitate de servitoare. 

Relaţiile în familie sunt tensionate. Minora E. este în conflict cu mama şi cu fra-
tele ei mai mic, V. A. (a. n. ___). În martie anul _______ mama pleacă cu copiii în 
or. Nicolaev, Ucraina, pentru a-i lăsa în îngrijire tatălui ei, dl I. B. Acesta din urmă a 
manifestat indiferenţă faţă de copii. Până la urmă, mama a lăsat copiii la Direcţia 
orăşenească Nicolaev şi s-a întors acasă la Chişinău. Astfel, minorii au fost plasaţi 
la casa de copii. În perioada cât copiii s-au aflat în Ucraina (din martie până în sep-
tembrie a. ___), mama niciodată nu s-a interesat de situaţia acestora. La întoarce-
rea copiilor acasă, mama a manifestat nemulţumire. Din octombrie ___.minora 
E. a fost şcolarizată, graţie adminstraţiei Liceului ___. Fratele V. a fost plasat la 
şcoala nr. 104 (cu instruire în limba rusă). În familie permanent sunt conflicte din 
cauza situaţiei materiale. Mama era împotrivă ca E. să-şi continuie studiile, dorea 
ca fiica să plece să muncească. Până la urmă, a accepat ca E. să încheie ciclul de 
instruire gimnazială. Conflictele au devenit şi mai mari după terminarea clasei a 
IX-a. Cauza era că E. a dorit să continuie ciclul liceal de instruire. Ca protest mama 
a refuzat să-i asigure cele necesare, chiar şi să-i interzică să mănânce acasă şi i-a 
cerut fiicei să urmeze şcoala profesională, ca mai apoi să se angajeze în câmpul 
muncii. Minora, însă, a hotărât să meargă la liceu, iar în timpul liber să-şi caute 
de lucru. Astfel, vara după clasa a IX-a, E. a lucrat o perioadă de timp la Compania 
„Coca-Cola”, fiind remunerată cu un salariu de 1300 lei. În perioada studiilor, în 
timpul liber distribuia materiale publicitare. 

Situaţia şcolară

Minora E. A. îşi face studiile la Liceul ___, fiind în clasa a X-a. Din discuţiile cu dna 
A. G. am aflat că este o elevă capabilă, responsabilă, se bucură de încrederea 
şi stima celor din jur. Când a venit la studii în clasa a VII-a, minora nu cunoştea 
limba română. Într-o perioadă relativ scurtă, E. s-a afirmat prin dorinţa de a face 
carte. Astfel, a participat la olimpiade şcolare unde s-a prezentat foarte bine. Din 
aceeaşi sursă am aflat că mama nu este interesată de situaţia şcolară a fiicei, prac-
tic nu a fost nici la o adunare a părinţilor. Adminstraţia şcolii încurajează minora, 
îi acordă ajutor material. În mediul colegilor de clasă E. este lider prin reuşita 
şcolară, stimă, amabilitate şi onestitate.

Cercul de prieteni

Minora E. A. are prieteni din cadrul şcolii, împreună petrec timpul liber, merg la 
bibliotecă. Cercul de prieteni este unul pozitiv, toţi manifestă un comportament 
pro-social.
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Iv. Date privind comportamentul învinuitei

trecutul infracţional

Minora E. A. nu are antecedente penale.

Comportamentul persoanei înainte şi după comiterea presupusei infracţiuni

Atât până la învinuire, cât şi după minora E. A. era preocupată să-şi menţină re-
uşita la studii, să-şi planifice timpul liber în aşa fel încât să reuşească să lucreze 
ocazional, să se întâlnească cu prietenii. 
v. factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а persoa-
nei pentru care а fost solicitat referatul de probaţiune

Factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional:

sprijinul din partea administrației instituţiei de învăţământ; –

receptivitate la problemele altor persoane, empatie; –

manifestă interes pentru instruirea profesioanală paralel cu studiile li- –
ceale.

Factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional:

neglijarea din partea mamei manifestată prin lipsă de interes faţă de  –
problemele minorei.

vI. Perspectivele de reintegrare în societate

urmare a analizei datelor cuprinse în referatul de evaluare, apreciem că E. A. are 
perspective mari de reintegrare în societate din considerentul că nu are antece-
dente penale, manifestă un comportament pro-social, are atitudine serioasă faţă de 
studii, este susţinută de administraţia şcolii. infracţiunea de care este învinuită poate 
fi caracterizată ca fiind una întâmplătoare, cauzată de dorinţa de a fi în vogă.

 

Am luat cunoştinţă de informaţia prezentată în referatul de evaluare:

E. A.____________________________ 

A. A. (reprezentant legal) _________________

Consilier de probaţiune, __________________ 

Secţia probaţiune _______________________
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Modelul II:

I. Introducere

În baza art. 8, 9 ale Legii cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 
alin. 1 C. proc. pen., procurorul dl S. C., Procuratura sect. _______ a solicitat întoc-
mirea referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii minoru-
lui. Prezentul referat este întocmit în corespundere cu pevederile art. 8, 9 ale Legii 
cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008 şi art. 475 alin. 1 C. proc. pen.

Prenumele şi numele bănuitului: Ş. A.

Domiciliu: ___________

vârsta: 16 ani 

fapta pentru care este bănuit: art.186 alin. 2 C. pen. al Republicii Moldova

Data solicitării referatului: ___________
Prenumele şi numele consilierului de probaţiune ce a întocmit referatul: V. P.

II. Sursele de informaţii

Surse contactate:

interviu cu minorul Ş. A. – bănuitul;  –

interviu cu dna Ş.T. – mama bănuitului; –

contactarea dnei N. P. – vecină; –

interviu cu dna I. S. – pedagog, Şcoala specială nr. _____; –

contactarea dnei N. D. – director-adjunct, şcoala specială nr. ______; –

contactarea dnei A. P. – secretara consiliului, Primăria or. ____; –

consultarea dosarului penal nr. ____________.  –

III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare

Mediul familial şi social

Minorul Ş. A. s-a născut la 27 decembrie anul ________, mun. Chişinău, or. ____ 
în familia dnei T. Ş. şi dlui V. Ş. În familie la moment cresc 3 copii: E. E. (19 ani), 
născut în afara căsătoriei, A.Ş. (12 ani) şi I. Ş. (9 ani), născut în afara căsătoriei. 
Tata, dl V., a abandonat familia. Din informaţia parvenită de la dna A. P., secretara 
Consiliului orăşenesc, s-a constatat că acesta se află în detenţie. 

Mama minorului, dna Ş. T., nu este angajată în câmpul muncii, motivând că are 
grijă de mezinul familiei, Ş. I., care are vârsta de 9 ani. E., fiul mai mare, are un loc 
de muncă, este receptiv la nevoile familiei şi îi ajută ocazional pe fraţii mai mici, 
procurându-le produse alimentare şi articole vestimentare.

Reţeaua socială a copilului este dezvoltată pe linie maternă: fratele mamei îi sus-
ţine atât material, cât şi emoţional. Este vorba de dl E. Vl., care lucrează în calitate 
de cizmar în oraş.
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Mama minorului face abuz de alcool, nu-şi îndeplineşte obligaţiunile de părinte, 
neglijându-şi copiii. În mare parte, responsabilitate faţă de educaţia şi grija mino-
rului avea bunica acestuia, P. T., care recent a decedat. 

A. are deficienţe de auz, survenite în urma unui tratament medical. Mama nu s-a 
preocupat de starea sănătăţii copilului, ceea ce a condus la apariţia deficienţelor 
de vorbire şi a retardului în dezvoltarea psihosomatică a acestuia.

Familia Ş. este privită în comunitate ca fiind problematică din cauza lipsei resur-
selor materiale şi a dezechilibrului emoţional din cadrul familiei.

Situaţia şcolară

Minorul Ş. A. este elev la şcoala specială nr. __ din mun. Chişinău. Copilul a fost 
plasat în această instituţie din clasa a II-a. Ciclul primar de instruire copilul l-a 
început la şcoala din oraş. Din cauza deficienţelor mentale, auz şi vorbire, A. a 
fost transferat la instituţia nominalizată, unde urmează un program special de 
instruire. Din discuţiile cu dna I. S., pedagog la şcoala specială, s-a constatat că A. 
este o fire prietenoasă, dornic de afecţiune şi înţelegere. Din aceeaşi sursă de in-
formare s-a aflat că minorul A. este lipsit de atenţia mamei. Aceasta din urmă s-a 
prezentat la instituţia de învăţământ numai de 3 ori pe tot parcursul perioadei de 
când A. este elev la şcoala respectivă. 

Cercul de prieteni

Din cercul de prieteni ai minorului A. Ş. fac parte colegii lui de şcoală. În comu-
nitatea unde locuieşte îşi petrece timpul cu copiii mai mici ca el, se bucură cel 
puţin că aceştia reacţionează la prezenţa lui. Din cauza deficienţelor mentale (re-
tard mental), A. nu realizează că uneori aceşti copii îl brutalizează, îl ignoră şi îl 
consideră neputincios.

Iv. Date privind comportamentul bănuitului

trecutul infracţional

Minorul Ş. A. nu are antecedente penale.

Comportamentul persoanei înainte şi după presupusa infracţiune comisă
 A. nu a beneficiat de educaţie şi afecţiune din partea părinţilor, însă a fost întot-
deauna susţinut de către bunică, care a avut o influenţă pozitivă asupra com-
portamentului lui, stabilindu-se între ei o legătură empatică. În general, este un 
copil ascultător, liniştit şi stabil emoţional.

În timpul vacanţelor lucrează, ajutându-l pe şeful unui magazin din localitate, în 
schimbul produselor alimentare, pe care i le duce mamei. 

v. factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а persoa-
nei pentru care а fost solicitat referatul de probaţiune

Factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional:
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sprijinul din partea instituţiei de învăţământ. –

Factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional:

uşor influenţabil; –

lipsa controlului şi a supravegherii din partea familiei; –

nivelul de sugestibilitate înaltă cauzat de deficienţele mentale. –

vI. Perspectivele de reintegrare în societate

urmare a analizei datelor cuprinse în referatul de evaluare, apreciem că minorul Ş. a. 
are perspective medii de reintegrare în societate din considerentul că este uşor in-
fluenţabil de cei din jurul său. La moment, fiind în vizorul instituţiei de învăţământ, 
riscul că a. să fie implicat în acţiuni ilicite poate fi estimat ca fiind minim, însă acesta 
poate creşte atunci când minorul este în familie, unde nu este supravegheat şi nu 
există un control al acţiunilor lui.  

Am luat cunoştinţă de informaţia prezentată în referatul de evaluare:

Ş. A. (reprezentant legal) ________________

Consilier de probaţiune _________________

Secţia probaţiune _____________________

II.3.7. Impactul referatului de evaluare a personalităţii făptuitorului
Persoana în privinţa căreia s-a întocmit referatul de evaluare resimte în cea mai 
mare măsură impactul acestui referat, într-o manieră pozitivă sau negativă, în 
funcţie de proporţia mai multor elemente. În primul rând, pentru această per-
soană relaţia profesională cu consilierul de probaţiune, ipostaza de a fi evaluat, 
poate fi o experienţă diferită de cele anterioare ale persoanei, oferindu-i-se pri-
lejul de a discuta despre sine, de a încerca să înţeleagă şi să-şi explice propriul 
comportament. Din acest motiv, interviul cu consilierul de probaţiune poate 
constitui primul pas către trecerea la un stadiu motivaţional superior cu privire la 
schimbarea comportamentului infracţional.

În cazul în care consilierul de probaţiune reuşeşte stabilirea unei relaţii profesi-
onale cu persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului de evaluare, 
conform criteriilor care au fost deja menţionate, în care acesta se simte valorizat 
şi înţelege corect scopul acelui demers, sunt şanse mari ca acest impact şi între-
gul proces de evaluare să fie unul pozitiv. În cazul în care persoana nu a înţeles 
corect scopul referatului şi rolul consilierului, dezvoltând aşteptări nerealiste (de 
exemplu, aşteptarea de a i se întocmi un referat favorabil), acesta ar putea perce-
pe experienţa ca fiind negativă.

De asemenea, pentru familia persoanei pentru care s-a solicitat referatul de eva-
luare aceasta ar putea fi o ocazie de a-i acorda atenţie, încercând să-i înţeleagă 
comportamentul, cauzele care l-au provocat şi cum ar putea fi schimbat acest 
comportament. Este, concomitent, o ocazie pentru membrii familiei de a-şi con-
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ştientiza rolul pe care îl pot avea în reintegrarea socială a persoanei, de a-şi asu-
ma responsabilitate în acest sens şi de a se implica activ în proces.

În cazul în care referatul de evaluare cuprinde informaţii relevante şi o analiză 
obiectivă a acestora, el poate veni în sprijinul judecătorului care soluţionează ca-
uza, favorizând o mai bună cunoaştere a inculpatului din punct de vedere psiho-
social şi al posibilităţilor acestuia de a se reintegra în societate, putând utiliza 
aceste informaţii pentru individualizarea pedepsei.

Impactul poate fi negativ în cazul în care referatul nu îndeplineşte standardele 
de calitate fie datorită limbajului folosit, fie a lipsei de obiectivitate sau a înţele-
gerii greşite de către consilier a rolului referatului de evaluare, acesta cuprinzând 
aprecieri cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului, opinii sau recoman-
dări adresate instanţei cu privire la hotărârea care ar trebui luată în cauză sau 
transformând referatul într-o pledoarie pentru inculpat.

Trebuie să avem în vedere, în acest sens, faptul că referatul de evaluare are „rol 
consultativ şi de orientare”, şi nu acela de a adresa recomandări instanţei cu pri-
vire la modul de soluţionare a cauzei. Pentru a-şi păstra obiectivitatea, consilierul 
de probaţiune responsabil de caz trebuie să ştie că hotărârea aparţine instanţei, 
evitând, astfel, auto-responsabilizarea excesivă cu privire la sentinţa aplicată.

Referatul de evaluare reprezintă „o carte de vizită” pentru serviciul de probaţiu-
ne în cadrul căruia a fost întocmit, oferind o imagine cu privire la competenţa şi 
profesionalismul consilierilor de probaţiune.

De reţinut ! Referatul de evaluare este întocmit pentru a fi prezentat 
solicitantului în termen de 14 zile de la data înregistrării solicitării. 
Judecătorul, procurorul, ofiţerul de urmărire penală au de asemenea 
acces la sursele de informaţii, dintre care cea mai importantă este 
făptuitorul. Astfel, o evaluare subiectivă care ia în considerare doar 
perspectiva făptuitorului, fără a o confrunta cu alte surse relevante de 
informaţii (în afară de familie, care de multe ori are tendinţa de a da 
doar informaţii favorabile pentru bănuit/învinuit/inculpat), va determi-
na scăderea credibilităţii noastre ca profesionişti.
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III.1. Noţiunea de supraveghere
Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corecta-
re şi reeducare a condamnatului, ce se aplică de instanţele de judecată, în nu-
mele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite restricţii 
drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea 
condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din par-
tea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să 
cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. 
Pedepsele pot fi:

a) amendă;

b) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate;

c) retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (cla-
sificare) şi a distincţiilor de stat;

d) munca neremunerată în folosul comunităţii;

e) închisoare;

f ) detenţiune pe viaţă.

Legislaţia penală a Republicii Moldova prevede şi institutul liberării de răspun-
dere penală şi liberării de pedeapsa penală. Persoana care a săvârşit o faptă ce 
conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere pe-
nală de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de către instanţa de judecată 
la judecarea cauzei în cazurile:

a) minorilor; 

b) tragerii la răspundere contravenţională;

PROBAŢIUNEA SENTENŢIALĂ 
ÎN COMUNITATE

Capitolul III.
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c) renunţării de bună voie la săvârşirea infracţiunii;

d) căinţei active;

e) schimbării situaţiei;

f ) liberării condiţionate;

g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.

Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvârşit 
o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală, a pedepsei penale pro-
nunţate prin hotărârea instanţei de judecată. Liberarea de pedeapsa penală se 
efectuează prin:

a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei;

b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;

c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă;

d) liberarea de pedeapsă a minorilor;

e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;

f ) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;

g) amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi femeile care au 
copii în vârstă de până la 8 ani.

În privinţa minorilor pot fi aplicate şi alte sancţiuni. Legislaţia penală prevede 
liberarea de răspundere penală a minorilor. Conform art. 54 Codul penal al Repu-
blicii Moldova, Liberarea de răspundere penală a minorilor, persoana în vârstă de 
până la 18 ani, care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai pu-
ţin gravă, poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile 
procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă 
răspunderii penale. Persoanelor liberate de răspundere penală li se pot aplica 
măsurile de constrângere cu caracter educativ, prevăzute în art.104 Codul penal 
al Republicii Moldova. Persoanelor liberate de răspundere penală în conformi-
tate cu art. 54 Codul penal al Republicii Moldova le pot fi aplicate următoarele 
măsuri de constrângere cu caracter educativ:

a) avertismentul;

b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care 
îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;

c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri 
se ia în considerare starea materială a minorului; 

d) obligarea minorului să urmeze un curs de tratament medical de reabilitare 
psihologică;
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e) internarea minorului, de către instanţa de judecată, într-o instituţie speci-
ală de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reedu-
care.

Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu ca-
racter educativ. În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu 
caracter educativ de către minor, instanţa de judecată, la propunerea organelor 
de stat specializate, anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei penale 
procurorului sau stabileşte pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost 
condamnată, după caz. 

Minorii condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave 
sau grave pot fi liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se va 
constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor într-o instituţie 
specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reedu-
care, precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ, 
prevăzute de art.104 Codul penal al Republicii Moldova. Internarea minorilor în-
tr-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă 
şi de reeducare se stabileşte de către instanţa de judecată pe un termen de până 
la atingerea majoratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste 
instituţii după atingerea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea 
unei şcoli de cultură generală sau de meserii.

În categoria persoanelor care au fost liberate de răspunderea penală şi pedeapsa 
penală sunt pesoanele care au comis o faptă social periculoasă şi li se acordă 
o şansă pentru a demonstra că au conştientizat greşeala şi că doresc să se re-
abiliteze în faţa societăţii. Pentru aceasta, li se stabileşte un termen de probă. 
În perioada termenului de probă, instanţa de judecată poate obliga persoana 
condamnată:

a) să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent;

b) să nu frecventeze anumite locuri;

c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau 
de boală venerică;

d) să acorde o susţinere materială familiei victimei;

e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;

f ) alte condiţii sau obligaţiuni. 

În perioada de probă, persoanele menţionate necesită a fi controlate privitor la 
comportamentul lor şi la respectarea obligaţiunilor stabilite. Controlul compor-
tamentului şi a respectării de către persoanele liberate de pedeapsa penală şi 
de răspunderea penală a obligaţiunilor stabilite de instanţa de judecată sau 
de procuror, în baza legislaţiei poate fi definit ca supraveghere. Termenul de 
supraveghere nu trebuie interpretat în sens strict, supravegherea reprezentând 
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un complex de activităţi care se află într-o strânsă interdependenţă. Suprave-
gherea este un element al probaţiunii.

Obiectivele supravegherii sunt:

• protejarea publicului/siguranţa comunitară;

• prevenirea recidivei;

• reintegrarea cu succes a condamnatului în comunitate.

Consilierul de probaţiune trebuie să aibă în vedere aceste obiective pe durata 
termenului de probă. Asigurarea unei supravegheri eficiente necesită un stan-
dard profesional ridicat atât din partea serviciilor de probaţiune, cât şi din partea 
personalului de probaţiune care, în general, trebuie să stabilească relaţii profesi-
onale în cadrul cărora infractorul să fie sfătuit, ajutat şi sprijinit pentru:

• asigurarea cooperării şi conformării lui la condiţiile stabilite;

• asumarea de către acesta a responsabilităţii pentru delictul comis şi deter-
minarea lui de a coopera în vederea evitării comiterii de delicte în viitor; 

• susţinerea lui în rezolvarea dificultăţilor personale legate de delict şi de 
însuşirea noilor abilităţi; 

• motivarea şi ajutarea infractorului să se schimbe în bine şi să devină un 
membru responsabil şi paşnic al comunităţii;

• evaluarea riscului de recidivă şi/sau de prezenţă a pericolului pentru pu-
blic şi reacţionarea în mod adecvat la acest risc.

Planificarea măsurilor de supraveghere (planul de supraveghere)

Cuprinde activităţile necesare pentru exercitarea adecvată a supravegherii. Mă-
surile, activităţile de supraveghere se determină în funcţie de numărul şi natura 
obligaţiilor stabilite în hotărâre/ordonanţă, necesităţile sau problemele identi-
ficate ale beneficiarilor, gradul de risc identificat şi durata termenului de probă. 
Măsurile de probaţiune se pot referi la conlucrarea cu membrii familiei, prietenii, 
voluntarii comunitari şi reprezentanţii societăţii civile, precum şi cu organizaţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale în vederea iniţierii şi derulării unor pro-
grame de resocializare care ar putea furniza date utile despre locurile de muncă 
disponibile, cursurile de şcolarizare, precum şi de calificare sau recalificare pro-
fesională. În special, planul de supraveghere trebuie să cuprindă periodicitatea 
întrevederilor, colaborarea cu alte organisme, diverse verificări şi interpelări etc.

III.1.1. temeiul supravegherii
Temei pentru supravegherea beneficiarilor şi desfăşurarea activităţilor de proba-
ţiune este: 

• hotărârea instanţei de judecată pe cauza penală;

• hotărârea instanţei de judecată referitor la cauza contravenţională;
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• ordonanţa procurorului de suspendare condiţionată a urmăririi penale;

• actul de graţiere. 

Documentele ce servesc temei pentru supraveghere trebuie să conţină ştampila 
în original a instanţei de judecată sau a procuraturii, să fie semnate de persoa-
nele responsabile şi să nu conţină corectări şi neclarităţi. În cazul depistării unor 
nereguli, documentul se restituie adresatului pentru perfectare. În scrisoarea de 
însoţire se indică motivul de restituire şi solicitarea de a perfecta documentul în 
scurt timp. Termenul de probă stabilit se calculează din momentul rămânerii de-
finitive a hotărârii judecătoreşti sau data indicată în ordonanţa procurorului, iar în 
cazul graţierii, din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
a Decretului Preşedintelui Republicii Moldova despre graţiere1. În cazul în care 
beneficiarului condamnat cu aplicarea art. 90 Codul penal al Republicii Moldova 
i-a fost stabilită în calitate de pedeapsă complementară privarea de dreptul de 
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi (art. 65 Codul pe-
nal al Republicii Moldova), termenul executării acestei pedepse se calculează din 
ziua rămânerii definitive a hotărârii, iar în cazul liberării înainte de termen în baza 
art. 91 Cod penal al Republicii Moldova – din momentul liberării din penitenciar.

III.1.2. verificarea modului de respectare a obligaţiunilor stabilite 
de instanţă/procuror
Activităţile de supraveghere vor fi exercitate doar în limitele în care ele sunt ne-
cesare pentru o strictă executare a obligaţiunilor aplicate şi bazate pe principiul 
intervenţiei minime. Activităţile de supraveghere vor fi proporţionate în funcţie 
de spectrul de obligaţiuni şi limitate la scopurile care îi sunt atribuite2. Periodic, 
dar nu mai rar decât o dată în lună, la comisariatul de poliţie şi instanţa de jude-
cată se verifică informaţia cu privire la comiterea de către beneficiari a contra-
venţiilor şi infracţiunilor. 

În cazul în care instanţa de judecată nu i-a stabilit beneficiarului obligaţiunea de 
a nu părăsi domiciliul, acesta, la intenţia de plecare, aduce la cunoştinţă în prea-
labil în scris consilierului de probaţiune motivul şi locul plecării. Dacă beneficia-
rul a adus la cunoştinţă consilierului de probaţiune despre părăsirea temporară 
a domiciliului3, consilierul de probaţiune, cu consimţământul acestuia, poate 
revedea frecvenţa întrevederilor. În perioada lipsei beneficiarului, consilierul de 
probaţiune solicită informaţii de la rudele acestuia, vecini, organele de drept. In-
formaţia poate fi solicitată şi de la locul aflării temporare a beneficiarului. În cazul 
părăsirii temporare de către beneficiar a domiciliului, planul de probaţiune se 

1 Articolul 466 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003.
2 Regula 74, Recomandarea nr. R(92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referi-

toare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate.
3 Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 2; regulile 21, 22, 72, 

Recomandarea R(92)16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile 
europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate.
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modifică cu indicarea perioadei de efectuare a activităţilor de probaţiune (peri-
oada întrevederilor etc.). În perioada lipsei beneficiarului se verifică dacă acesta a 
încălcat ordinea publică sau a săvârşit o altă infracţiune pe teritoriul unde s-a de-
plasat (solicită informaţie comisariatului de poliţie şi/sau instanţei de judecată).

În cazul în care instanţa de judecată stabileşte beneficiarului anumite obligaţi-
uni, consilierul de probaţiune întreprinde măsuri de control asupra respectării 
acestora. Pe perioada supravegherii, consilierul va realiza verificarea modului în 
care beneficiarul respectă obligaţiunile stabilite de instanţă/procuror.

Obligaţiunea de a nu schimba domiciliul fără consimţământul organului care 
efectuează controlul (organul de probaţiune):

în cazul stabilirii acestei obligaţiuni, consilierul de probaţiune efectuează •	
periodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, controale la domiciliul bene-
ficiarului; 

contactează organele de poliţie şi autoritatea publică locală din localita-•	
tea unde domiciliază beneficiarul, solicitând sa fie sesizat serviciul de pro-
baţiune despre orice schimbare intervenită în privinţa beneficiarului;

dacă beneficiarul are necesitatea să-şi schimbe domiciliul, acesta depune •	
o cerere şi consilierul de probaţiune ia decizia corespunzătoare;

în cazul în care beneficiarul şi-a schimbat domiciliul fără consimţămân-•	
tul consilierului de probaţiune, se întocmeşte un raport privind încălcarea 
obligaţiunii respective, care este semnat de către consilierul de probaţiu-
ne, iar după stabilirea locului de trai al beneficiarului, de la acesta se soli-
cită explicaţia de rigoare;

în cazul în care beneficiarul încalcă sistematic obligaţiunea în cauză, adică •	
de trei şi mai multe ori, consilierul de probaţiune înaintează în instanţa de 
judecată un demers cu materialele corespunzătoare, solicitând anularea 
condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau anu-
larea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen.

Obligaţiunea de a nu frecventa anumite locuri:

în cazul stabilrii acestei obligaţiuni, consilierul de probaţiune solicită peri-•	
odic de la beneficiar, dar nu mai rar decât o dată în lună, informaţia privind 
frecventarea de către el a locului interzis;

în caz de necesitate, se solicită informaţia şi de la reprezentanţii autorităţii •	
publice locale, organele de poliţie, membrii familiei acestuia, precum şi de 
la orice altă persoană fizică sau juridică care ar putea oferi anumite date;

în cazul obţinerii unor informaţii despre nerespectarea de către beneficiar •	
a obligaţiunii în cauză, se verifică veridicitatea acestora, concomitent fiind 
solicitată explicaţia de la beneficiar. Dacă se stabileşte că beneficiarul a 
frecventat localurile sau locurile care i-au fost interzise, se întocmeşte un 
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raport privind constatarea nerespectării obligaţiunii. La încălcarea siste-
matică a obligaţiunii, de trei şi mai multe ori, consilierul de probaţiune 
înaintează în instanţa de judecată un demers cu materialele corespun-
zătoare, solicitând anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsă îna-
inte de termen.

Obligaţiunea de acordare a susţinerii materiale familiei victimei sau de repa-
rare a daunelor cauzate în termenul stabilit de instanţă:

în cazul stabilirii acestei obligaţiuni, consilierul de probaţiune solicită peri-•	
odic, dar nu mai rar decât o dată în lună, informaţia în scris de la beneficiar 
despre măsurile întreprinse pentru îndeplinirea obligaţiunii respective. 
Totodată se solicită prezentarea documentelor confirmative;

cu familia victimei, persoana fizică sau juridică căreia i-a fost cauzată da-•	
una se menţine legătura şi se solicită informaţia privind îndeplinirea obli-
gaţiunii;

dacă beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiunea corespunzătoare timp de •	
mai mult de 30 de zile, se consideră eschivare de la îndeplinirea obligaţiu-
nii. În astfel de cazuri, de la beneficiar se solicită explicaţia privind motivul 
nerespectării obligaţiunii. La încălcarea sistematică a obligaţiunii, de trei şi 
mai multe ori, consilierul de probaţiune înaintează în instanţa de judecată 
un demers cu materialele corespunzătoare, solicitând anularea condam-
nării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Obligaţiunea de a urma un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxico-
manie sau boală venerică:

în cazul stabilirii unei astfel de obligaţiuni, consilierul de probaţiune, pe-•	
riodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, solicită de la instituţiile unde 
se tratează beneficiarul informaţia cu privire la derularea tratamentului şi 
informaţia de la comisariatul de poliţie referitor la comportamentul bene-
ficiarului;

informaţia poate fi solicitată atât de la beneficiar, cât şi de la membrii fa-•	
miliei sale;

după încheierea tratamentului, de la instituţia medicală se solicită confir-•	
marea în scris a însănătoşirii beneficiarului;

dacă beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiunea corespunzătoare timp de •	
mai mult de 30 de zile, se consideră eschivare de la îndeplinirea obligaţiu-
nii. În astfel de cazuri, se solicită de la beneficiar explicaţia privind motivul 
nerespectării obligaţiunii respective. La încălcarea sistematică a obligaţiu-
nii, de trei şi mai multe ori, consilierul de probaţiune înaintează în instanţa 
de judecată un demers cu materialele corespunzătoare, solicitând anula-
rea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
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Obligaţiunea de executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii:

În cazul stabilirii obligaţiunii de executare a muncii neremunerate în folosul 
comunităţii, consilierul de probaţiune întreprinde măsurile stabilite de Regula-
mentul cu privire la modul de executare a pedepsei sub formă de muncă nere-
munerată în folosul comunităţii (vezi şi capitolul iV ).

III.1.3. Etapele supravegherii
Supravegherea propriu-zisă se realizează printr-o serie de activităţi, pornind de 
la observare până la contactul direct cu beneficiarul. De asemenea, aceasta se 
poate realiza atât prin prezentarea beneficiarului la sediul biroului de probaţi-
une sau în alte locuri stabilite, cât şi prin efectuarea de controale inopinate la 
domiciliu, la locul de muncă sau chiar în locurile şi mediile frecventate anterior 
de către acesta, în care prezenţa lui a fost interzisă prin condiţiile stabilite de in-
stanţă. Activitatea de supraveghere se poate realiza şi printr-o strânsă colaborare 
cu organele de poliţie, organizaţiile neguvernamentale sau cu voluntarii. Supra-
vegherea are mai multe etape:

A. înregistrarea beneficiarului şi înştiinţarea organelor abilitate

În ziua parvenirii la birou a hotărârii instanţei de judecată rămase definitive, per-
soana responsabilă de înregistrarea corespondenţei înregistrează hotărârea în 
registrul de intrare-ieşire a corespondenţei. După aceasta, hotărârea se prezintă 
şefului biroului. Acesta, în aceeaşi zi, repartizează hotărârea consilierului respon-
sabil de supravegherea acestei categorii de beneficiari. După primirea documen-
tului, consilierul, în aceeaşi zi, îl va înregistra, după categorie, în registrul de evi-
denţă a beneficiarilor. Datele beneficiarilor se introduc şi în registrul electronic.

Model

MINIStERUL jUStIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOvA

DEPARtAMENtUL INStItUŢIILOR PENItENCIARE

OfICIUL CENtRAL DE PROBAŢIUNE

___________________________
 Biroul de probaţiune (raionul)

R E G I S T R U L

de evidenţă a beneficiarilor cu termen de probă
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Model

Î N Ş T I I N Ţ A R E

Preşedintelui (procurorului) 
 (instanţa de judecată, Preşedinţia Republicii Moldova, procuratura)

Vă aducem la cunoştinţă că, copia hotărârii (ordonanţei) 

din   anul  conform art.  _______

din Codul penal cu privire la 
 (numele, prenumele, prenumele tatălui)

a fost primită spre executare la _____ ______________ anul _______ .

Şeful biroului ____________________    ___ _____________ 20 _____
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După înregistrare, consilierul înştiinţează în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu 
de 3 zile lucrătoare din data primirii hotărârii/ordonanţei:

instanţa de judecată sau procurorul;•	

Preşedinţia Republicii Moldova, în cazul persoanelor graţiate;•	

comisariatul de poliţie, în cazul aplicării unor obligaţiuni.•	
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Î N Ş T I I N Ţ A R E

Dlui__________________________,

comisar al Comisariatului de poliţie 

______________________________

Cetăţeanul (ca) __________________________________________________,

domiciliat(ă)____________________________________________________,

la data de __________________anul 20______ a fost liberat de pedeapsa pe-
nală de către instanţa de judecată _______________în baza art._________din 
Codul penal al Republicii Moldova, cu termen de probă şi stabilirea obligaţiu-
nilor _______________________________.

Anterior condamnat(ă)____________________________________________

_______________________________________________________________.

În caz de depistare a încălcărilor ordinii publice şi a obligaţiunilor stabilite, 
rog să prezentaţi informaţia pe adresa _______________________________, 
tel. ____________.

Şeful biroului ____________________    ___ _____________ 20 _____

În decurs de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, consilierul deschide un dosar per-
sonal al beneficiarului. Consilierul acumulează în dosarul personal documentele 
care servesc temei pentru luarea în evidenţă a beneficiarului, planul de probaţi-
une, materialele privind realizarea măsurilor planificate, materialele referitoare la 
comportamentul beneficiarului, respectarea obligaţiunilor stabilite, încheierile 
şi hotărârile organelor abilitate privind atragerea la răspunderea contravenţi-
onală, precum şi comiterea altor infracţiuni. Dosarul personal se numerotează 
conform numărului de ordine din registrul de evidenţă, iar prin fracţie se indică 
anul întocmirii. În aceeaşi ordine se înregistrează dosarele parvenite spre execu-
tare conform competenţei teritoriale din alte birouri.

Toate materialele parvenite în privinţa beneficiarului consilierul le coase şi le 
numerotează. Lista documentelor se întocmeşte, în mod separat, pentru fiecare 
parte a dosarului. În privinţa beneficiarilor cărora le-a fost aplicată ca pedeapsă 
complementară privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate ori obligaţiunea de a executa anumite ore de muncă nere-
munerată în folosul comunităţii, consilierul deschide un singur dosar. 

În cazul în care beneficiarul doreşte să-şi schimbe domiciliul, el depune o cerere 
la biroul de probaţiune. Cererea se înregistrează, iar şeful biroului o repartizează 
consilierului care ţine evidenţa beneficiarului. După primirea cererii, consilierul, 
în termen de cel mult 3 zile, expediază o scrisoare la biroul de probaţiune din 
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MINIStERUL jUStIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOvA

DEPARtAMENtUL INStItUŢIILOR PENItENCIARE

OfICIUL CENtRAL DE PROBAŢIUNE

DOSAR PERSONAL nr. _______

al ________________________________________________
(numele, prenumele, prenumele tatălui, data naşterii)

Condamnat(ă) (liberat înainte de termen) la _________________ anul ______ 
în baza art. ____________ cu aplicarea art._______________din Codul penal 
al Republicii Moldova, 

domiciliat(ă) ____________________________________________________. 

Termenul de probă __________________________________

_____ _____________ anul_______  _____ _____________ anul_______
 (iniţierea termenului) (expirarea termenului)

raza noului domiciliu al beneficiarului cu solicitarea confirmării că acesta locuieş-
te pe adresa indicată. După primirea confirmării, în termen de 3 zile lucrătoare, 
consilierul expediază dosarul personal conform competenţelor. 

Şeful biroului este obligat să consulte fiecare dosar, periodic sau ori de câte ori 
consideră necesar, pentru a verifica dacă se respectă programul de resocializare, 
precum şi orice alte obligaţii ce-i revin consilierului şi beneficiarului în termenul 
de probă. În cazul în care consilierul responsabil de caz este în imposibilitate per-
manentă sau temporară de a-şi îndeplini atribuţiile în ceea ce priveşte întocmi-
rea dosarului, şeful biroului desemnează un alt consilier pe perioada specificată 
care va prelua responsabilităţile cazului respectiv.

În cazul în care parvine solicitarea din partea beneficiarului sau apărătorului 
acestuia de a consulta dosarul personal al beneficiarului, consilierul responsabil 
de caz sau şeful biroului prezintă dosarul, fără scoaterea în afara sediului biro-
ului. După consultare se întocmeşte procesul-verbal semnat de persoana care 
l-a examinat şi de reprezentantul biroului. Dacă din instanţa de judecată sau de 
la procuror parvine solicitarea oficială în formă scrisă privind consultarea dosa-
rului, consilierul expediază dosarul înregistrând faptul la secretariatul biroului. 
Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea şefului biroului, de către reprezentanţii 
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor 
omului sau ocrotirii persoanelor condamnate dacă au acordul scris al persoanei 
căreia i s-a întocmit dosarul. Consultarea dosarului se consemnează de fiecare 
dată într-un proces-verbal semnat de către consilier şi persoana care l-a exami-
nat. Dosarul personal se păstrează în arhiva biroului. Consilierul responsabil de 
caz este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în dosar.
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Cet. Popuşoi Valeriu

mun. Chişinău,  
str. __________

C I t A Ţ I E

La 01.02.2010 Biroul de probaţiune Buiucani a primit spre executare sentinţa 
Judecătoriei sect. Buiucani din 12.01.2010 privind condamnarea Dvs. în baza 
art. art. 90, 186 Codul penal, la 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată 
a pedepsei pe un termen de probă de 3 ani.

Pentru a fi luat în evidenţă şi a vă explica modul de supraveghere de către 
consilierul de probaţiune, sunteţi obligat, în baza art. 167 Codul de executare, 
să vă prezentaţi, cu buletinul de identitate, la 05.02.2010, ora 10, în biroul nr. 2, 
Biroul de probaţiune Buiucani, pe adresa: mun. Chişinău, str.________ .

Neprezentarea nemotivată se sancţionează contravenţional (art. 349 Codul 
contravenţional). 

Consilier de probaţiune ___________________
 semnătura

B. înştiinţarea şi convocarea beneficiarului

Înştiinţarea şi convocarea beneficiarului se realizează în cel mai scurt timp, dar 
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare din data înregistrării hotărârii/ordonanţei sau 
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova. Consilierul înştiinţează beneficiarul 
printr-o citaţie expediată prin scrisoare recomandată. Citaţia cuprinde obligato-
riu locul, data şi ora primei întrevederi, precum şi numărul de telefon şi adresa bi-
roului de probaţiune. Aceste date pot fi utile beneficiarului dacă sunt prezentate 
laconic, coerent şi într-un limbaj accesibil.

C. Pregătirea pentru prima întrevedere

Un element important în activitatea de supraveghere este prima întrevedere cu 
beneficiarul. Reieşind din importanţa acestei acţiuni, consilierul trebuie să se pre-
gătească cu toată responsabilitatea. Pregătirea pentru prima întrevedere presu-
pune în principal adunarea unor informaţii suplimentare despre beneficiar şi me-
diul său familial şi social, alte informaţii utile. Aceasta este necesar pentru a face o 
concluzie prealabilă şi pentru a contura chestiunile care necesită a fi discutate la 
prima întrevedere. 

În acest sens, foarte important este studiul dosarului penal al beneficiarului. Ana-
liza dosarului penal oferă date ce pot fi valorificate prin formarea unei perspective 
asupra cazului şi construirea instrumentelor utilizate pentru adunarea informaţi-
ilor suplimentare, precum şi prin identificarea unor elemente semnificative care, 
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verificate, contribuie la determinarea nevoilor criminogene ale beneficiarului, es-
timarea riscului de a comite noi infracţiuni şi indicarea direcţiei de intervenţie în 
cazul său. Consilierul, în mod obligatoriu, trebuie să verifice dacă a fost întocmit 
referatul presentenţial. Aceasta poate fi aflat inclusiv prin consultarea dosarului 
penal1. În cazul în care beneficiarul a fost judecat/liberat de către instanţa unui alt 
sector/raion sau se constată că acesta mai este inculpat ori a mai fost condamnat 
anterior de către o altă instanţă teritorială, consilierul va solicita biroului de pro-
baţiune respectiv să verifice dacă există un referat de evaluare şi, dacă există, să 
trimită o copie a acestuia, precum şi alte date relevante. 

Pregătirea înseamnă şi clarificarea unor aspecte, cum ar fi: disponibilitatea consi-
lierului şi a spaţiului în care se va desfăşura interviul, prevederea unor eventuale 
probleme şi evitarea lor, utilitatea sau necesitatea derulării întrevederii în prezenţa 
unui coleg, pregătirea unor instrumente de lucru, însuşirea sau reactualizarea 
unor cunoştinţe ş.a. 

D. Prima întrevedere

Prima întrevedere cu beneficiarul este foarte importantă pentru întreg procesul 
de supraveghere şi se convoacă în cel mult 7 zile lucrătoare de la înregistrarea 
hotărârii/ordonanţei sau a decretului. De felul în care întrevederea va decurge de-
pinde, în mare măsură, modul în care se vor desfăşura următoarele întrevederi, 
motivaţia beneficiarului, încrederea în consilier şi eficienţa muncii de reintegrare. 

O atenţie deosebită trebuie acordată conţinutului contactului iniţial şi modului 
în care acesta se realizează. La prima întrevedere consilierul de probaţiune: 

va aduce la cunoştinţă beneficiarului motivul citării în serviciul probaţiune. •	
Astfel are loc prezentarea proprie, menţionându-se în acest sens numele 
şi prenumele, funcţia pe care o deţine consilierul de probaţiune responsabil 
de caz, adică persoana de legătură cu serviciul care se va ocupa personal de 
supravegherea modului în care beneficiarul respectă măsurile/obligaţiile ce 
i-au fost impuse de către instanţă şi care îl va sprijini activ în vederea reinte-
grării sale în viaţa socială;

va solicita de la beneficiar, în vederea evaluării psihosociale, informaţii pri-•	
vind condiţiile de trai, locul de muncă şi/sau studii, rude, prieteni, interese, 
hobby;

va aduce la cunoştinţă beneficiarului obligaţiile impuse de instanţa de ju-•	
decată, precum şi consecinţele nerespectării acestora, drepturile şi obliga-
ţiile lui, activităţile de probaţiune care pot fi efectuate de consilier; 

1 Pentru consultarea dosarului penal, consilierul înaintează un demers către judecătorul care a 
judecat cazul. Demersul se întocmeşte în mod liber şi se înregistrează în secretariatul biroului, 
după care se prezintă judecătorului. Dacă cazul a fost judecat într-o instanţă din altă circum-
scripţie, atunci consilierul se deplasează în raionul/sectorul respectiv. 
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va explica beneficiarului necesitatea respectării regulilor de conduită în •	
societate şi neadmiterea încălcării ordinii publice, precum şi necomiterea 
unor noi infracţiuni;

va explica necesitatea înştiinţării în scris a consilierului de probaţiune, în •	
caz de schimbare a domiciliului; 

va pune la dispoziţia beneficiarului telefoanele pentru relaţii; •	

va consemna aspectele aduse la cunoştinţă într-un raport pe numele şe-•	
fului biroului.

Informarea trebuie să se realizeze într-un limbaj inteligibil şi accesibil, evitându-
se termenii de specialitate sau cei nefamiliari. După prezentarea informaţiilor, se 
realizează interviul cu beneficiarul.

Interviul este o tehnică care presupune o succesiune de întrebări şi răspunsuri, 
mai mult sau mai puţin ghidată de către consilier şi care urmăreşte atingerea 
unui scop clar formulat iniţial. În general, aceste interviuri durează aproximativ 
o oră. 

Trecerea la interviul efectiv se poate face printr-o întrebare de tipul: „Sunteţi pre-
gătit?”, „Putem începe?” etc. Partea de mijloc a interviului presupune investigarea 
aprofundată a unităţilor tematice de interes şi trecerea de la o unitate la alta. Teh-
nicile principale folosite în această fază sunt ascultarea activă, oferirea de feed-
back, concretizarea, clarificarea şi confruntarea.

Partea finală a interviului se axează pe revizuirea a tot ceea ce beneficiarul a pre-
zentat, astfel încât să se evidenţieze ce teme au fost complet abordate, care sunt 
informaţiile de care mai este nevoie, ce aspecte sunt neclare şi necesită o expli-
citaţie suplimentară. 

La final, se acordă atenţie dezangajării beneficiarului din rolul de intervievat; aces-
ta poate fi întrebat despre impresia sa asupra modului în care a decurs interviul 
şi despre trăirile pe care le-a avut pe parcursul său, spre exemplu: „ce părere aveţi 
despre cum a decurs interviul?”, „cum v-aţi simţit?”. 

După efectuarea interviului, beneficiarului i se solicită actele necesare pentru su-
praveghere. Consilierul are obligaţia de a-i solicita în scris informaţii referitoare 
la situaţia locativă, financiară, locul de muncă, persoanele aflate în îngrijirea sa, 
precum şi actele doveditoare în acest sens. 

Prima întrevedere cu beneficiarul se încheie prin consemnarea datelor culese şi 
stabilirea următoarei întâlniri. Următoarea întâlnire trebuie să fie cel târziu peste 
10 zile lucrătoare de la prima. În perioada aceasta se întocmeşte, pe numele şefu-
lui biroului, raportul despre desfăşurarea întrevederii. Tot acum se face evaluarea 
beneficiarului. 
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Unele reguli specifice de desfăşurare a întrevederii pot fi găsite şi în Capito-
lul II.2. Metode şi tehnici de colectare a informaţiilor pentru întocmirea referatului 
presentenţial.

E. Natura şi frecvenţa întâlnirilor dintre consilierul de probaţiune şi benefici-
ar pe perioada supravegherii

Este important să existe un echilibru între gradul de libertate care se acordă 
beneficiarului şi seriozitatea de care acesta trebuie să dea dovadă pe perioada 
supravegherii. Se poate întâmpla ca beneficiarul, odată ce i se reduce frecvenţa 
întrevederilor şi intensitatea controlului, să nu mai acorde interesul necesar aces-
tor măsuri. 

Frecvenţa întrevederilor este variabilă şi se stabileşte în funcţie de mai mulţi fac-
tori: hotărârea instanţei de judecată (cu prioritate), nevoile beneficiarului şi gradul 
de risc identificat, comportamentul beneficiarului pe perioada supravegherii şi 
modul în care respectă măsurile/obligaţiile impuse de instanţă, etapa în care se 
află supravegherea ş.a. De regulă, cu beneficiarii „debutanţi” (persoanele care sunt 
în probaţiune până la 2 luni) consilierul trebuie să desfăşoare întrevederi şi măsuri 
de supraveghere mai des, cel puţin o dată în două săptămâni. În cazul în care be-
neficiarul prezintă risc mare, întrevederile pot avea loc în fiecare săptămână. Dacă 
riscul scade, beneficiarul dovedeşte încredere, iar activitatea de supraveghere se 
derulează de mai mult timp, atunci întrevederile pot fi stabilite mai rar, intervalul 
dintre acestea fiind de maximum 3 luni. 

Referitor la organizarea timpului de lucru, pot exista situaţii în care consilierul în-
tr-o singură zi să aibă fixate mai multe întrevederi, iar în alte zile – niciuna. Acest 
aspect conduce inevitabil la o utilizare ineficientă a timpului de lucru. Astfel, este 
necesar ca în planul de probaţiune să fie stipulată periodicitatea întrevederilor 
dintre consilier şi beneficiar, ceea ce ar asigura o bună organizare atât a timpului 
consilierului, cât şi cel al beneficiarului. 

În ceea ce priveşte stabilirea locului întrevederii, aşa cum se ştie, este la latitu-
dinea consilierului. Este foarte important să cunoaştem şi contextul de viaţă al 
beneficiarului prin efectuarea unor vizite inopinate în comunitate. În acest caz, 
întrevederea cu beneficiarul se poate desfăşura la domiciliul acestuia, la şcoală, 
respectiv, la locul de muncă sau în alte locuri frecventate de către acesta. La fie-
care întâlnire beneficiarul trebuie să fie întrebat despre modul în care îşi respec-
tă măsurile/obligaţiile impuse, aspectele ce se referă la comportamentul lui pe 
perioada care a trecut de la ultima întâlnire, precum şi la alte modificări socioe-
conomice apărute în situaţia sa. Aceste informaţii sunt utile pentru identificarea 
schimbărilor apărute în viaţa beneficiarului şi care pot avea o legătură directă cu 
riscul de a comite noi infracţiuni. La fiecare întrevedere consilierul informează 
beneficiarul despre nivelul în care obiectivele planului de probaţiune sunt aduse 
la îndeplinire. La sfârşitul întâlnirii are loc consemnarea informaţiilor obţinute şi 
planificarea următoarelor întrevederi. 
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f. încheierea supravegherii

Încheierea supravegherii reprezintă o etapă a evaluării şi a concluziilor finale în 
care se face analiza întregii perioade de supraveghere şi se realizează un bilanţ al 
rezultatelor obţinute în procesul de reintegrare socială a persoanei condamnate. 
În cadrul acestei etape are loc ultima întrevedere cu beneficiarul. Este momentul 
în care, împreună cu acesta, se va revizui întregul proces de supraveghere, astfel 
încât să se identifice beneficiile, nevoile sau problemele care au fost acoperite, 
precum şi cele care au rămas nerezolvate. Este foarte important ca beneficiarului, 
în cadrul ultimei întrevederi de supraveghere, să i se atragă atenţia asupra conse-
cinţelor în cazul în care va comite o nouă infracţiune, fiind încurajat să respecte 
legea. Este o ultimă ocazie de responsabilizare a beneficiarului care ar trebui să 
înţeleagă foarte clar că, dacă va comite o nouă infracţiune, şansa de a primi o 
nouă pedeapsă nonprivativă de libertate este redusă.

De asemenea, în cadrul ultimei etape de supraveghere trebuie întocmit raportul 
final de supraveghere. Acesta cuprinde concluzii referitoare la modul de îndeplini-
re a măsurilor/obligaţiilor impuse. Ca şi în cazul rapoartelor întocmite pe perioada 
supravegherii, raportul final de supraveghere trebuie să conţină şi alte informaţii, 
cum ar fi: datele de identificare ale beneficiarului, informaţiile privind sentinţa 
penală, comportamentul pe perioada supravegherii, modificările semnificative 
apărute în situaţia beneficiarului pe perioada supravegherii. 

III.2. ASIStENŢA şI CONSILIEREA

III.2.1. Conceptul de asistenţă şi consiliere
După prima întrevedere şi după studierea cazului, consilierul, pe parcursul a  
10 zile lucrătoare până la următoarea întrevedere, stabileşte necesitatea unei 
intervenţii de asistenţă sau consiliere. În caz de necesitate se planifică măsurile 
corespunzătoare. 

Activitatea de asistenţă şi consiliere urmăreşte: 

schimbarea comportamentului infracţional prin conştientizarea de către •	
beneficiar a faptei săvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea respon-
sabilităţii pentru fapta comisă;

motivarea beneficiarului în dezvoltarea responsabilităţii şi autodisciplinei, •	
elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenţă şi consiliere, 
în funcţie de nevoile identificate ale beneficiarului;

sprijinirea beneficiarului în vederea satisfacerii unor nevoi speciale referi-•	
toare la educaţie, pregatirea profesională, locul de muncă, locuinţă, gru-
pul de prieteni etc.
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Asistarea este un demers specializat de acordare a ajutorului de către o per-
soană specializată unei alte persoane aflate în imposibilitatea momentană sau 
permanentă de a-şi rezolva problemele, prin facilitarea accesului la resursele co-
munităţii. 

Consilierea este o metodă care facilitează cunoaşterea, dezvoltarea, acceptarea 
emoţională, maturizarea şi mobilizarea optimă a resurselor personale în vederea 
formulării şi rezolvării unor probleme specifice şi luării unor decizii prin utiliza-
rea optimă a relaţiei interpersonale consilier-beneficiar. Consilierea este o acţiu-
ne desfăşurată individual sau cu mai multe persoane, orientată spre dezvoltare 
personală, sprijin în situaţiile de criză, ajutor psihoterapeutic, rezolvarea proble-
melor. Referitor la locul consilierii, se susţine importanţa desfăşurării acestei ac-
ţiuni în cabinetul consilierului, dar se acceptă din ce în ce mai mult faptul că o 
consiliere eficientă poate avea loc şi în alte spaţii, deoarece consilierul nu se află 
întotdeauna în situaţia de a-şi alege spaţiul optim de lucru. 

III.2.2. Etapele consilierii
Etapa i-a – conştientizarea problemei

În această etapă beneficiarul trebuie să-şi spună: ,,am o problemă, trebuie să fac 
ceva în legătură cu situaţia mea”. Dacă oamenii care au probleme refuză să le re-
cunoască, nu vor fi motivaţi pentru a face eforturi de a se schimba. Pentru per-
soanele care neagă existenţa problemei, schimbări constructive nu pot să apa-
ră. Consilierul trebuie să găsească o cale să convingă beneficiarul că problema 
 există.

Etapa a ii-a – relaţia cu consilierul

Pentru ca să avem o consiliere eficientă, beneficiarul trebuie să ajungă la punctul 
în care gândirea lui va funcţiona astfel: ,,cred că consilierul mă va ajuta”. Iată câte-
va recomandări pentru crearea unei relaţii constructive:

consilierul trebuie să stabilească o atmosferă confortabilă, neameninţă-•	
toare, în care beneficiarul să se simtă în siguranţă pentru a-şi comunica în 
totalitate problemele, simţindu-se acceptat ca persoană;

în contactele iniţiale cu beneficiarul, consilierul trebuie să se prezinte ca o •	
persoană înţelegătoare, care poate să ajute pe cei ce au nevoie de ajutor şi 
căreia îi pasă de sentimentele beneficiarului;

consilierul trebuie să fie calm, serios atunci când beneficiarul îşi dezvăluie •	
problemele;

consilierul trebuie să dea dovadă de respect pentru valorile beneficiarului •	
şi să nu încerce să-şi impună propriile principii şi valori;

valorile care funcţionează pentru consilier pot să nu fie potrivite pentru o •	
altă persoană într-o altă situaţie;
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comportamentul consilierului cu beneficiarul trebuie să fie de la egal la •	
egal;

consilierul va folosi cuvinte pe care beneficiarul le înţelege şi care nu-l •	
ofensează; 

consilierul vă păstra confidenţialitatea celor relatate de beneficiar. •	

Etapa a iii-a – motivaţia

Beneficiarii trebuie aduşi în situaţia de a-şi spune: ,,cred că pot să-mi îmbună-
tăţesc situaţia, doresc să fiu mai bun”. Dacă un beneficiar nu este motivat să se 
schimbe, schimbarea nu poate avea loc. Consilierul trebuie să încerce să-i moti-
veze pe oamenii apatici sau descurajaţi. De aceea, consilierul:

are o acceptare completă pentru persoanele descurajate şi transmite me-•	
sajul: ,,te accept exact aşa cum eşti, fără să pun condiţii” (totuşi nu trebuie 
acceptat comportamentul deviant);

are o atitudine de neblamare, astfel că persoana descurajată nu mai simte •	
nevoia să mintă, să pretindă, să poarte mască;

transmite empatie: el îşi dă seama şi poate până la un punct să simtă ceea •	
ce simte persoana descurajată;

transmite persoanei descurajate că este interesat de progresele ei şi trans-•	
mite mesajul că beneficiarul este o persoană importantă, demnă de tot 
interesul;

transmite persoanei descurajate că are încredere în capacitatea acesteia •	
de a progresa;

transmite un entuziasm sincer în legătură cu ideile, interesele şi acţiunile •	
persoanei descurajate;

are capacitatea de a fi un ascultător care nu judecă, astfel încât gândurile •	
şi sentimentele persoanei descurajate să poată fi exprimate liber, fără tea-
mă de cenzură;

trebuie să observe (mai ales la începutul legăturii) orice mic progres (de •	
exemplu, dacă persoana poartă ceva nou: ,,e nou, nu-i aşa? Îţi stă foarte 
bine”); 

trebuie să motiveze persoana descurajată. Oamenii descurajaţi au, de obi-•	
cei, o lungă listă de eşecuri. Astfel, aceasta cere ca specialistul să aibă tim-
pul necesar să asculte şi să înţeleagă beneficiarul cât mai mult posibil;

trebuie să aibă o încredere sinceră în capacitatea persoanei descurajate •	
de a găsi un scop în viaţă;

trebuie să întărească eforturile făcute de persoana descurajată. Lucrul cel •	
mai important este că cineva încearcă, nu neapărat că şi reuşeşte. Dacă 
persoana face eforturi pentru a progresa, există speranţe;
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trebuie să ajute persoana descurajată să vadă falsitatea şi consecinţele •	
negative ale afirmaţiilor de autoînvinuire (de exemplu: ,,Nu sunt bun de 
nimic”); fiecare persoană are talente şi deficienţe ;

trebuie să recunoască faptul că tot ceea ce se poate face este să depui •	
toate eforturile ca să încerci să motivezi o persoană descurajată, succesul 
nefiind garantat;

trebuie să ştie să observe unicitatea şi forţa persoanei. Aceasta se comuni-•	
că persoanei descurajate pentru ca ea să înceapă să realizeze că este unică 
şi valoroasă;

trebuie să fie conştient de consecinţele negative ale dependenţei. Într-o •	
relaţie când o persoană descurajată începe să-şi asume riscuri şi să facă 
schimbări constructive, trebuie să aibă încredere în forţele proprii, să-şi ia 
deciziile singur.

Etapa a iv-a – conceptualizarea problemei

Pentru ca o consiliere să fie eficientă, beneficiarul trebuie să recunoască: ,,Proble-
ma mea nu este neobişnuită, dar are componente specifice”. Pentru a ajuta benefi-
ciarii să-şi conceptualizeze problema, consilierul trebuie să exploreze în totalita-
te problemele împreună cu beneficiarul. 

Etapa a v-a – explorarea strategiilor de rezolvare

După (sau uneori în acelaşi timp) ce o problemă este analizată în profunzime, 
următorul pas este considerarea soluţiilor alternative. Rolul consilierului este, în 
general, să indice alternativele posibile şi apoi să exploreze cu beneficiarul avan-
tajele, dezavantajele şi consecinţele. Fiecare beneficiar este unic şi la fel sunt şi 
problemele lui. Ceea ce funcţionează pentru un beneficiar, poate fi total nepotri-
vit pentru altul. Beneficiarul trebuie ajutat să conştientizeze că există mai multe 
căi de rezolvare.

Etapa a vi-a – selecţia strategiei

După ce consilierul şi beneficiarul au discutat efectele şi consecinţele strategiilor 
posibile, este esenţial ca beneficiarul să tragă concluzia: ,,cred că această cale mă 
va ajuta şi doresc să încerc”. Dacă un beneficiar este indecis sau refuză să facă o 
alegere cinstită a unei căi de acţiune, schimbarea constructivă nu se va produce. 
De exemplu, dacă un beneficiar îţi spune: ,,Ştiu că am probleme cu băutura, dar 
nu doresc să iau vreo măsură ca să mă opresc”, probabil că procesul de consiliere 
nu va avea succes. De obicei, beneficiarul are dreptul la autodeterminare, adică 
să aleagă un curs al acţiunii între mai multe alternative. Rolul consilierului este 
să ajute beneficiarul să fie mai clar şi să înţeleagă posibilele (probabilele) conse-
cinţe ale fiecărei alternative, dar, în general, nu dă sfaturi şi nu alege alternativa 
pentru beneficiar. 
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Etapa a vii-a – implementarea strategiei (aplicarea, punerea în practică)
Consilierea va avea succes numai dacă un beneficiar îşi urmează hotărârea de a 
încerca o soluţie şi conchide: ,,această metodă începe să mă ajute”. Dacă un be-
neficiar îşi alege calea, dar îşi spune: ,,eu nu cred că metoda asta mă va ajuta”, 
consilierea nu are efect. Dacă se întâmplă aceasta, cauzele trebuie investigate şi 
probabil trebuie încercată altă soluţie. Iată câteva recomandări în aplicarea unei 
strategii:

consilierul trebuie să încerce să realizeze ,,contacte” realiste, explicite cu •	
beneficiarul. Când beneficiarul îşi selectează o alternativă, el trebuie să în-
ţeleagă clar care vor fi scopurile, ce sarcini trebuie îndeplinite, cum şi cine 
le va realiza. De obicei, este preferabil să se scrie un ,,contract” pentru a 
putea să-l consulte permanent cu o limită de timp stabilită pentru fiecare 
sarcină;

consilierea este făcută cu beneficiarul şi nu pentru beneficiar. Beneficiarul •	
trebuie să aibă răspunderea realizării celor mai multe sarcini pentru îm-
bunătăţirea propriei situaţii. O regulă bună de urmat este aceea că bene-
ficiarul trebuie să-şi asume răspunderea pentru acele sarcini pentru care 
are capacitatea să le ducă la îndeplinire, în timp ce consilierul le va realiza 
pe acelea care depăşesc puterile beneficiarului. Să faci lucruri pentru be-
neficiar, este similar cu a-i da sfaturi, ceea ce comportă riscul de a crea 
dependenţă. De asemenea, îndeplinirea cu succes a sarcinilor de către 
beneficiar duce la dezvoltare personală şi îl pregăteşte pentru a-şi asuma 
alte responsabilităţi;

pentru unele sarcini pentru care beneficiarului îi lipseşte încrederea sau •	
experienţa este bine mai întâi să se ,,asume roluri” (jocul de roluri dă sigu-
ranţă).

Etapa a viii-a – evaluarea

Dacă schimbarea constructivă este aptă pentru a fi de lungă durată sau perma-
nentă, beneficiarul trebuie să tragă concluzia: ,,Deşi calea aceasta mi-a luat mult 
timp şi efort, a meritat!”. Pe de altă parte, dacă concluzia este: ,,această cale mi-a 
ajutat puţin, nu merită să mă sacrific!”, atunci consilierea nu este eficientă şi tre-
buie schimbat cursul acţiunii aplicate. Consilierul trebuie să transfere cazul sau 
măcar să discute cu un alt consilier (psiholog) în oricare din situaţiile următoare:

dacă simte că nu este capabil de empatie faţă de respectivul beneficiar;•	

dacă crede că beneficiarul alege o alternativă greşită;•	

dacă simte că problema este de aşa natură încât nu este în stare să ajute •	
beneficiarul:

dacă o relaţie funcţională nu se poate stabili.•	
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III.2.3. formele de consiliere
În practică există diverse forme de consiliere:
• consilierea cuplului – în societatea modernă, confruntată cu tot mai multe 

schimbări de ordin social-economic şi moral, nu de puţine ori cuplurile 
apelează la consilier în vederea depăşirii perioadelor dificile pe care le tra-
versează;

consilierea în grup•	  – utilizată atunci când mai multe persoane se confruntă 
cu o problemă comună şi consilierul crede că o poate rezolva mai uşor 
dacă procesul consilierii este parcurs împreună cu cei care au dificultăţi 
similare (de exemplu, dependenţa de alcool). În cadrul grupului, benefi-
ciarul simte susţinerea celorlalţi, observă că nu este singurul care are o 
perioadă dificilă;

consilierea sistemică•	  – acest tip de consiliere plasează beneficiarul în mij-
locul unui sistem de relaţii (comunitare, profesionale, familiale etc.), con-
siderând că dificultăţile intervin atunci când aceste relaţii sunt afectate, iar 
intervenţia trebuie să aibă în vedere fiecare componentă a sistemului de 
relaţii;

consilierea de gen•	  – specialiştii care oferă acest tip de consiliere consideră 
că bărbaţii au moduri diferite de abordare a problemelor, în comparaţie 
cu femeile şi, astfel, consilierea trebuie să urmărească anumiţi paşi pentru 
femei şi alţii pentru bărbaţi.

Recomandări:

mulţi consilieri fac greşeala de a sugera soluţii de îndată ce problema este •	
identificată, fără să cerceteze în profunzime;

la cercetarea în profunzime, consilierul şi beneficiarul trebuie să ţină cont •	
de importanţa problemei, de când există ea, ce capacităţi fizice şi mentale 
are beneficiarul pentru a le rezolva;

când principala problemă este identificată, sunt de obicei identificate şi •	
subproblemele ce trebuie explorate;

într-o situaţie cu o multitudine de probleme, modul cel mai bun de a de-•	
cide problema ce trebuie prima rezolvată este ca consilierul să întrebe 
beneficiarul care este percepută de el ca fiind cea mai presantă. Dacă pro-
blema poate fi rezolvată, începeţi să o exploraţi în profunzime. Succesul în 
rezolvarea unei subprobleme va creşte încrederea beneficiarului în consi-
lier şi va face relaţia mai trainică.
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III.3. EvALUAREA NECESItăŢILOR, RISCULUI, MOtIvAŢIEI PENtRU 
SCHIMBARE 

III.3.1. Aspecte generale
După prima întrevedere, analizând materialele şi rezultatele interviului, consi-
lierul întocmeşte ancheta de evaluare psihosocială a beneficiarului cu stabili-
rea riscului de recidivă şi a diagnozei sociale. Estimarea riscului de recidivă este 
foarte importantă în activitatea de supraveghere şi, în general, în activitatea de 
reintegrare, întrucât pe baza acesteia se asigură managementul riscului, adică re-
strângerea gradului de libertate al beneficiarului şi stabilirea tipului şi intensităţii 
intervenţiei.

Evaluarea iniţială

Evaluarea realizată prin colectarea de informaţii de la beneficiar: 

istorie personală – nume şi prenume, vârstă, starea sănătăţii, eşecuri sem-•	
nificative, pierderi (părinţi, bunici), dificultăţi de învăţare, impulsivitate, 
valori etc.;

familie – relaţii din familie, tip de disciplinare, ataşament, izolare socială, •	
satisfacţie maritală etc.;

condiţii de locuit, venituri, vecinătate etc.;•	

dependenţă de alcool, droguri, jocuri de noroc;•	

şcoala – succes sau eşec, abandon;•	

prieteni – modele de comportament;•	

stil de viaţă – asumarea de riscuri, contacte cu persoane deviante, petre-•	
cerea timpului liber;

locul de muncă –stabilitatea la locul de muncă, satisfacţie, calificări etc.•	

Evaluarea realizată prin colectarea de informaţii din alte surse: 

părinţi – modele de educaţie, ataşament, interes/dezinteres; •	

persoana sau instituţia în supravegherea căreia se află beneficiarul – insti-•	
tuţii de învăţământ de tip internat, centre de plasament;

cadre didactice şi documente şcolare – contactarea administraţiei institu-•	
ţiei de învăţământ, analiza jurnalului (reuşită, frecvenţă, purtare etc.);

loc de muncă (şef, colegi) – atitudinea beneficiarului faţă de serviciu, rela-•	
ţiile între beneficiar şi colegii de serviciu;

medici, psihologi, asistenţi sociali şi alţi specialişti – contactarea specialiş-•	
tilor în evidenţa cărora se afla beneficiarul;

vecini, grup de prieteni şi alte surse relevante în cauză – atitudinea comu-•	
nităţii faţă de beneficiar.
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Stabilirea diagnozei sociale 

Este faza în care se sistematizează şi se analizează informaţiile obţinute în urma 
investigaţiei sociale. Consilierul de probaţiune îşi formează o concluzie despre 
modul de abordare a cazului şi stabilirea priorităţilor atât sub aspectul proble-
melor, cât şi al necesităţilor.

Evaluarea continuă a situaţiei

Constă în măsurarea efectelor produse de punerea în aplicare a planului de in-
tervenţie. Din evaluare pot deriva două situaţii: fie continuarea intervenţiei pe 
baza unui plan renegociat şi mai bine adaptat situaţiei, fie renunţarea definitivă 
la intervenţie, în virtutea reuşitei sau a eşecului total. 

Evaluarea finală

Se determină dacă planul de intervenţie stabilit a fost eficient, dacă problema 
beneficiarului a fost ameliorată sau soluţionată şi dacă beneficiarul poate să 
funcţioneze eficient în continuare fără sprijinul unor profesionişti.

finalizarea intervenţiei

Este momentul în care una dintre persoanele implicate (sau toţi împreună) con-
sideră că obiectivele propuse au fost atinse sau că, dimpotrivă, acţiunea de asis-
tenţă a eşuat, fără şanse de reuşită în viitor. 

III.3.2. Evaluarea riscului 
Se face pe baza unor caracteristici sau factori regăsiţi la nivelul beneficiarului care 
influenţează sau pot influenţa comportamentul într-un sens pozitiv sau negativ. 
Factorii la care se raportează evaluarea riscului de recidivă pot fi statici (nemodifi-
cabili, asupra cărora nu se poate interveni, de exemplu, vârsta) sau dinamici (care 
se schimbă, sunt variabili şi asupra cărora se poate interveni, de exemplu, locul 
de muncă). 

factorii statici 

Factorii statici pot fi definiţi drept caracteristici identificate pe cale statistică la 
majoritatea persoanelor care aparţin unui grup sau unei populaţii-ţintă şi pe baza 
cărora se fac predicţii referitoare la comportamentul unei persoane care aparţine 
unui asemenea grup. Spre exemplu, remarcându-se din punct de vedere statistic 
că persoanele care au comis infracţiuni sunt cu preponderenţă de sex masculin, 
se poate prezice că un individ, în virtutea faptului că este bărbat, reprezintă o 
probabilitate mai mare de a comite o infracţiune. 

factorii dinamici

Mult mai importanţi decât factorii statici sunt cei dinamici. Aceştia reprezintă anu-
mite aspecte ale vieţii beneficiarului aflate în transformare sau care se pot schimba 
şi care influenţează riscul de a comite noi infracţiuni. Aceste aspecte pot fi modificate 
prin intervenţie. Plecând de la aspectele din viaţa beneficiarului care stau în spa-
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tele acestor factori, se poate stabili care sunt nevoile/problemele vizate pentru 
intervenţie, dar şi care sunt obiectivele intervenţiei şi modalitatea de realizare 
a ei. Veniturile, relaţiile dintre membrii familiei, nivelul de educaţie, consumul de 
alcool sunt doar câţiva dintre factorii dinamici care au semnificaţie în raport cu 
comportamentul infracţional.

Factorii statici şi dinamici pot fi la rândul lor protectivi sau favorizanţi în raport cu 
comportamentul infracţional. Factorii protectivi sunt acei factori care, dacă se re-
găsesc la nivelul unei persoane, scad probabilitatea ca respectiva persoană să mai 
comită infracţiuni. Ca exemplu pot servi existenţa unui loc de muncă stabil care 
constituie un factor inhibitor al comportamentului infracţional, întrucât se pleacă 
de la premisa că veniturile obţinute prin munca prestată permit, într-o anumită 
măsură, satisfacerea nevoilor individului, are loc o anumită conformare la autorita-
te, persoana este în contact cu valorile sociale, există un statut social pe care aceas-
ta doreşte să şi-l păstreze, se reduce disponibilitatea pentru implicarea în activităţi 
infracţionale ş.a. Factorii favorizanţi sunt cei care, dacă sunt identificaţi la nivelul 
unei persoane, determină o probabilitate crescută ca acea persoană să comită o 
infracţiune. Prin contrast cu exemplul anterior, putem constata că absenţa unui loc 
de muncă constituie un factor favorizant, întrucât persoana poate adopta căi ilega-
le de obţinere a unor venituri necesare pentru satisfacerea trebuinţelor proprii, ea 
scapă „cenzurii” sociale, influenţa valorilor sociale asupra sa se diminuează, nu are 
mult de pierdut din punctul de vedere al statutului social, dispune de mult timp 
liber care poate fi investit în activităţi infracţionale ş.a.

Modalitatea de estimare a riscului de recidivă 

Presupune, în primul rând, identificarea factorilor statici şi dinamici, protectivi 
şi favorizanţi, prin analiza informaţiilor culese prin interviu şi prin alte modalităţi 
(de exemplu, studiul dosarului penal, al referatului întocmit anterior, răspunsu-
rile scrise la o serie de adrese oficiale). Aceşti factori sunt evaluaţi din punct de 
vedere calitativ, ceea ce înseamnă că fiecărui factor trebuie să i se aprecieze şi 
determine ponderea şi semnificaţia pe care o are în raport cu comportamen-
tul infracţional. Aceasta înseamnă că evaluarea nu trebuie să se realizeze în 
funcţie de numărul acestora, ci în funcţie de importanţa lor. Spre exemplu, 
deşi pot exista numeroşi factori protectivi, un singur factor favorizant, cum ar 
fi dependenţa de droguri, face ca riscul de a comite noi infracţiuni să crească 
semnificativ.
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Model

Anchetă de evaluare psihosocială a beneficiarului adult

i. Date de identificare:

Numele______________________

Prenumele____________________

Data şi locul naşterii__________________________________________  
Domiciliul________________________________________________________

Starea sănătăţii beneficiarului:

Sănătos/boli cronice/boli ereditare/boli venerice/alcoolism/droguri/grad de 
dizabilitate

Menţiuni _______________________________________________________

ii. Nivelul de instruire:
Studii (anul încheierii studiilor, localitatea)

medii _____________________________________________________•	
superioare incomplete _______________________________________•	
instruire profesională ________________________________________ •	
alte comentarii _____________________________________________•	

Locul de muncă __________________________________________

iii. Date despre familia de origine:

Părinţii:

Tata: numele ____________ prenumele _____________  
Mama:  numele ____________ prenumele _____________ 

iV. Starea civilă:

Celibatar •	
Concubinaj •	
Separat •	
Divorţat •	  Numele soţiei/soţului_______________ Nr. copii________ 
Căsătorit •	  Numele soţiei/soţului_________________ Nr. copii_____

Relaţii dintre membrii familiei

relaţii tensionate •	

conflicte, violenţă •	

relaţii armonioase •	

izolarea socială a familiei •	

III.3.3. Modele de anchete de evaluare psihosocială a beneficiarilor
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Alte persoane (fizice sau juridice) cu care menţine legătura, persoane de în-
credere:

1. _____________ domiciliu/sediu ____________ocupaţia _______________

2. _____________ domiciliu/sediu ____________ocupaţia _______________

 

V. condiţii de trai:

apartament privatizat •	
sector particular •	
apartament în chirie •	
cămin •	
nu are loc de trai •	
nr. de camere_____•	
nr. de persoane care locuiesc: adulţi •	  copii minori 

Vi. Starea materială:

Bunuri în proprietate: __________________________________________

Veniturile familiei:

venitul lunar _______________________________________________•	

salarii ____________________________________________________•	

alocaţii (indemnizaţii, ajutoare sociale) _________________________•	

alte venituri _______________________________________________•	

Administrarea veniturilor familiei ___________________________________

Vii. Date privind comportamentul beneficiarului:

petrecerea timpului liber_____________________________________•	

comunicarea cu semenii ____________________________________•	

tipologia beneficiarului delincvent ____________________________•	

condamnări suferite (pentru ce fapte, durata condamnării şi felul ei, pe-•	
rioada): ___________________________________________________

Viii. actele prezente

buletinul de identitate _______________________________________•	

livretul militar ______________________________________________•	

certificatul de naştere________________________________________•	

certificatul medical privind grupa sanguină ______________________•	

alte acte __________________________________________________•	
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iX. Necesităţi identificate

perfectarea actelor de identitate______________________________

angajare în câmpul muncii __________________________________

loc de trai temporar_________________________________________

asistenţă juridică___________________________________________

orientare profesională_______________________________________

altele______________________________________________________

X. Diagnoză socială _______________________________________________

Ancheta de evaluare psihosocială a beneficiarului minor

i. Date privind familia copilului:

Numele, prenumele_________________________data naşterii  __________

Locul naşterii__________domiciliu __________________________________

Acte de identitate: certificat de naştere: da, nu (de specificat) ____________

 buletin de identitate: da, nu (de specificat) ___________

 paşaport: da, nu, (de specificat) ____________________

reprezentantul legal al minorului:

Mama  ____________________________________________________

Tata  ______________________________________________________

Altă persoană  ______________________________________________
 (numele, adresa)

Familia de provenienţă:

concubinaj ________________________________________________ 

normal constituită __________________________________________ 

incompletă prin divorţ _______________________________________

incompletă prin părăsire/deces: mama/tata

părinţi necunoscuţi: mama/tata

tata:

Numele _________________ prenumele ________________ vârsta  _______

Domiciliul  ______________________________________________________

Locul de muncă  _________________________________________________



PrOBaţIUNea SeNTeNţIaLă ÎN COMUNITaTe

85

Mama:

Numele ________________ prenumele ________________ vârsta  ________

Domiciliul  ______________________________________________________

Locul de muncă  _________________________________________________

Fraţi, surori:

1.________________________ a.n. ___________ ocupaţia  ______________

2.________________________ a.n. ___________ ocupaţia  ______________

3.________________________ a.n. ___________ ocupaţia  ______________

4.________________________ a.n. ___________ ocupaţia  ______________

condiţii de trai: apartament de stat, apartament privatizat, apartament coope-
ratist, sector particular, apartament în chirie, cămin (se barează după caz)

Nr. de camere____________________________________________________

Nr. de persoane care locuiesc: adulţi  copii minori 

Condiţii locative_________________________________________________

Venitul lunar:

Salariul mamei ________________ salariul tatălui  _____________________

Pensia mamei _________________ pensia tatălui  ______________________

Indemnizaţii mama_____________ indemnizaţii tata  ___________________

Altele  _________________________________________________________

ii. Date privind familia lărgită:

Bunicii materni (numele, prenumele, domiciliul) _______________________

Bunicii paterni (numele, prenumele, domiciliul)  _______________________

Alte rude (mătuşă, unchi) __________________________________________

iii. Persoane de încredere (nume, prenume, statutul lor):

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

iV. Situaţia şcolară: Şcolarizat: instituţia de învăţământ __________, cl._____ 
diriginta __________ 

Reuşita şcolară: bună/medie/slabă  frecvenţa: bună/medie/slabă

Neşcolarizat: cauzele_____________________________________________
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ocupaţia________________________________________________________

angajat în câmpul muncii _______________________________________

locul de muncă__________________________________________________

salariul mediu lunar _____________________________________________

comportament:

Agresiv  Echilibrat  Anxios 

Depresiv  Demonstrativ  Autoritar 

Comunicabil  Izolat  Depedent  Alte 

Petrecerea timpului liber____________________________________________

– comunicarea cu semenii _________________________________________

– ascultarea la comisiile pentru minori_______________________________

– antecedente penale ale minorului (pentru ce fapte, durata condamnării şi 
felul ei, perioada): ________________________________________________

V. Date privind reţeaua socială a minorului şi familiei:

1. sprijin din partea vecinilor: da  nu  (de specificat)  _______

2.  sprijin din partea rudelor: da  nu (de specificat)  _______

3. sprijin din partea prietenilor:  da  nu  (de specificat)  _______

4. sprijin din partea ONG: da  nu  (de specificat)  _______

5. sprijin din partea altor organizaţii: da  nu  (de specificat)  _______

6. programele sociale de care a beneficiat familia  ___________________

concluzii: ______________________________________________________

A fost întocmit de consilierul de probaţiune (numele, prenumele)  ________

Referitor la metodele şi tehnicile de colectare a informaţiilor şi la procesul de 
evaluare psihosocială a beneficiarilor, vezi de asemenea paragrafele II.2 şi II.3.

III.4. PLANUL DE INtERvENŢIE (PROBAŢIUNE)

După determinarea problemelor beneficiarului şi evaluarea riscului de recidivă, 
dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data primei întâlniri cu acesta, consili-
erul de probaţiune elaborează planul de probaţiune pe care, împreună cu dosa-
rul personal al beneficiarului, le prezintă şefului biroului de probaţiune. Ultimul 
verifică dacă planul este întocmit în conformitate cu cerinţele indicate mai sus şi 
dacă da, aprobă planul. Dacă planul nu conţine măsurile necesare privind resoci-
alizarea beneficiarului, nu prevede acţiuni de rezolvare a problemelor, cu indica-
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ţiile corespunzătoare, şeful biroului restituie planul consilierului de probaţiune, 
care după perfecţionare îl prezintă pentru aprobare. 

III.4.1. Conţinutul planului de intervenţie 
I. Introducere

Primul capitol conţine datele de constatare şi evaluare: numele, prenumele, data 
şi locul naşterii persoanei condamnate sau minorului; infracţiunea săvârşită şi 
numărul hotărârii/ordonanţei; sancţiunea aplicată, obligaţiile stabilite; perioada 
de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetării acesteia; numele şi 
prenumele consilierului; nevoile sau problemele identificate; riscul săvârşirii unor 
noi infracţiuni.

Este un capitol important al planului, întrucât determinarea precisă a nevoilor 
sau problemelor cu care se confruntă beneficiarul ajută la estimarea riscului de 
comitere a noilor infracţiuni, precum şi la stabilirea direcţiei de intervenţie în cazul 
său. Riscul de comitere a noilor infracţiuni şi pericolul social pe care îl reprezintă 
beneficiarul este însă factorul esenţial care va determina frecvenţa întrevederilor, 
deşi prioritară va fi întotdeauna hotărârea/ordonanţa, acestea având valoare exe-
cutorie.

ii. Activităţile de intervenţie 

La elaborarea şi realizarea planului de intervenţie este necesar să ţinem cont de 
următorul moment: intervenţia se realizează cu beneficiarul, şi nu fără el. 

Măsurile de intervenţie se planifică, reieşind din specificul situaţiei:

a) pe durată scurtă, constă în furnizarea unui ajutor imediat beneficiaru-
lui şi familiei (de exemplu, încadrarea în câmpul muncii etc.) pentru a 
depăşi situaţia de criză şi pentru a crea premise unor procese adaptive 
viitoare;

b) pe durată lungă, prevede rezolvarea cazului cu o problematică com-
plexă, cu aspecte de ordin educativ şi incapacitate de adaptare socială 
a beneficiarului.

III.4.2. Dimensiunile (nivelurile) planului de intervenţie
1. Nivelul reţelei sociale

Consilierul de probaţiune include în plan un şir de acţiuni în vederea consolidării 
reţelei sociale în jurul beneficiarului şi a familiei sale, cum ar fi:

stabilirea legăturilor cu familia şi mediul social al beneficiarului (serviciul, •	
vecinii, prietenii, profesioniştii din serviciile sociale);

determinarea poziţiei beneficiarului în reţeaua socială: activă, pasivă, ne-•	
utră;

identificarea lipsurilor din reţeaua de sprijin şi nevoilor de sprijin;•	
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identificarea resurselor prin care familia îşi poate atinge obiectivele;•	

sensibilizarea membrilor reţelei asupra situaţiei beneficiarului;•	

mobilizarea reţelei în jurul beneficiarului prin găsirea unei persoane de •	
încredere.

Sprijinul social de care poate profita beneficiarul, de regulă, se referă la acţiunile 
întreprinse de alte persoane în scopul de a-l ajuta: de exemplu, sprijin afectiv – 
ascultarea exprimării unor sentimente şi încurajarea; sprijin informativ – instru-
irea sau oferirea de informaţii sau sfaturi, ajutor acordat pentru a lua o hotărâre; 
sprijin material – împrumutarea de bani sau bunuri etc. 

2. Nivelurile interinstituţional şi multidisciplinar

Acest nivel de intervenţie presupune implicarea mai multor organizaţii şi speci-
alişti din domeniul social în rezolvarea problemelor beneficiarului. Astfel, inter-
venţia va necesita o conjugare a tuturor tipurilor de servicii existente la momen-
tul respectiv: 

serviciile de caritate•	 , pot fi oferite de către o persoană (vecin, rudă, pro-
fesor) ori de către o organizaţie caritabilă. Scopul acestor servicii constă 
în ajutorarea persoanelor ce sunt în situaţii limită, cum ar fi adăpostirea 
pentru o noapte sau oferirea unor ajutoare materiale;

serviciile de reabilitare•	 , vizează, în special, reabiliarea psihofizică a persoa-
nelor încadrate în programele de recuperare. Spre deosebire de celelalte 
servicii, serviciile de reabilitare sunt realizate de către profesionişti din do-
meniile medical, juridic, psihologic şi asistenţă socială; 

serviciile de sprijin•	 , constau în formarea unei reţele de suport (reţeaua pro-
fesională, socială, familia lărgită) în jurul beneficiarului şi al familiei sale în 
scopul de a-i asista în procesul de reabilitare. Spre deosebire de servicii-
le de caritate, serviciile de sprijin nu sunt ocazionale, ci bine organizate, 
orientate în timp, cu accent pus pe o mai mare individualizarea atenţiei 
acordate persoanei. 

3. Nivelul individual

Elaborarea planului de intervenţie la nivelul individual se bazează pe rezultatele 
investigaţiei multidisciplinare a cazului: social, psihologic, medico-legal şi juridic. 
Abordarea socială şi psihosocială vizează radiografierea mediului familial, extra-
familial etc. Abordarea psihologică vizează diagnoza personalităţii, respectiv, a 
emoţiilor şi sentimentelor. Abordarea medico-biologică include, la necesitate, 
investigaţii neuro-psihiatrice, iar uneori se impun investigaţii chirurgicale, pre-
cum şi examinări somatoscopice. Abordarea juidică are loc în situaţiile ce ţin de 
aspectele legale ale cazului. 
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A P R O B :

Şeful biroului de probaţiune  
_______________________

___ ____________ 20_____

PLAN DE PROBAŢIUNE

i. introducere

1.1 Numele, prenumele: Raţă Vasile.

1.2 Data şi locul naşterii: 15.03.1989, or. Chişinău. 

1.3 Infracţiunea săvârşită: furt, art. 186 alin. 1 Codul penal al Republicii  Moldova.

1.4 Condamnat (liberat): Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, la 30.01.2011 la 
3 ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe 
un an (art. 90 Codul penal al Republicii Moldova)/liberat înainte de termen 
cu 3 ani şi 2 luni de Judecătoria Buiucani la 25.02.2011.

1.5 Obligaţiile aplicate: nepărăsirea domiciliului fără acordul consilierului de 
probaţiune; 50 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

1.6 Perioada de supraveghere: 15.02.2011 – 15.02.2012.

1.7 Numele şi prenumele consilierului de probaţiune: Gâscă Ion.

1.8 Nevoile/problemele identificate ale beneficiarului:

beneficiarul nu are loc de muncă şi are modele infracţionale în rândul •	
prietenilor săi;

absenţa unui plan structurat de viitor (nu are studiile finalizate şi nu •	
are ocupaţie);

gradul crescut de influenţabilitate a beneficiarului, în condiţiile în care •	
infracţiunea a fost săvârşită sub influenţa prietenilor care au mai săvâr-
şit asemenea infracţiuni.

1.9. Riscul săvârşirii repetate a infracţiunilor:

risc scăzut datorită următorilor factori: nu are antecedente pena-
le, va întrerupe relaţia cu anturajul negativ, beneficiază de sprijin 
din partea familiei;

Model de plan de probaţiune în privinţa adulţilor
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Model de plan de supraveghere pentru beneficiari în privinţa cărora  
au fost stabilite obligaţiuni

Nr. 
crt.

Măsurile de 
suprave-

ghere
Metoda Perioada 

Rezultatul 
suprave-

gherii

Menţi-
uni

1. Controlul 
respectării 
obligaţiunii 
de a nu pă-
răsi domi-
ciliul

– Prezentarea la birou
– vizite inopinate ale 
consilierului la domi-
ciliu;
– discuţii cu membrii 
familiei;
– discuţii telefonice 
cu poliţistul de sector;
– solicitarea infor-
maţiei de la poliţistul 
de sector referitor la 
comportamentul be-
neficiarului

Fiecare vinere 
(o dată pe 

lună, o dată la 
trei luni etc.);
cel puţin o 
dată la trei 

luni;

cel puţin o 
dată pe lună
o dată la trei 

zile

2. Controlul 
respectării 
obligaţiunii 
cu muncă 
neremu-
nerată în 
folosul co-
munităţii

– stabilirea locului de 
muncă în comun cu 
Pretura Buiucani;
– întâlnirea dintre 
consilier şi persoana 
desemnată din par-
tea organizaţiei pen-
tru supravegherea 
modului de execu-
tare a pedepsei sub 
formă de muncă ne-
remunerată în folosul 
comunităţii

o dată pe 
lună

1.10. Riscul de a pune în pericol siguranţa publică:

risc scăzut din următoarele considerente: infracţiunea nu a fost 
săvârşită cu violenţă, tânărul nefiind cunoscut în comunitatea lo-
cală ca având comportamente agresive.

ii. Acţiuni de supraveghere

Descrierea activităţilor de executare a obligaţiunii cu MNFC (dacă acestea 
există).

Prestarea orelor de muncă în folosul comunităţii la cantina socială din strada 
Titulescu 55 (curăţarea legumelor şi lucrări de curăţenie); 4 ore zilnic, între 
16.00 şi 20.00.
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3. Controlul 
săvârşirii 

contraven-
ţiilor şi a 

comporta-
mentului

– convorbiri telefo-
nice;

– informări scrise;
– deplasarea la CPS 
şi verificarea după 
registre

– în decurs 
de trei zile de 
la prima în-
trevedere;
– cel puţin o 
dată în săptă-
mână etc.

4. Monitoriza-
rea procesu-
lui de supra-

veghere

– întocmirea rapoar-
telor de monitorizare

– cel puţin o 
dată la trei 
zile etc.;
– o dată pe 
lună;
– o dată la 
două săptă-
mâni;
– o dată la 
trei luni

Model de plan de supraveghere în cazul beneficiarului fără obligaţiuni

Nr. 
crt.

Măsurile de 
supraveghe-

re
Metoda Perioada 

Rezultatul 
suprave-

gherii

Menţi-
uni

1. Controlul 
respectării 
obligaţiunii 
de a nu pă-
răsi domici-

liul

Prezentarea la birou;

vizite inopinate ale 
consilierului la domi-
ciliu;

discuţii cu membrii 
familiei;

discuţii telefonice cu 
poliţistul de sector;

solicitarea informa-
ţiei de la poliţistul 
de sector referitor la 
comportamentul be-
neficiarului

Fiecare vine-
re (o dată pe 
lună, o dată 
la trei luni 
etc.);
cel puţin o 
dată la trei 
luni;

cel puţin o 
dată pe lună;

o dată la trei 
zile;

o dată pe 
lună
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2.  Controlul 
respectării 
obligaţiunii 
cu muncă 
neremu-
nerată în 

folosul co-
munităţii 

stabilirea locului de 
muncă în comun cu 
Pretura Buiucani;

întâlnirea dintre con-
silier şi persoana de-
semnată din partea 
organizaţiei pentru 
supravegherea mo-
dului de executare a 
pedespei sub formă 
de muncă neremu-
nerată în folosul co-
munităţii;

convorbiri telefonice 

în decurs de 
trei zile de la 
prima între-
vedere

cel puţin o 
dată în săptă-
mână 

cel puţin o 
dată la trei zile

3. Controlul 
săvârşirii 

contraven-
ţiilor şi a 

comporta-
mentului

informări scrise o dată pe 
lună

4. Monitoriza-
rea procesu-
lui de supra-

veghere

deplasarea la CPS 
şi verificarea după 
registre

întocmirea rapoarte-
lor de monitorizare

o dată la 
două săptă-
mâni

o dată la trei 
luni

Model: Planificarea procesului de asistenţă şi consiliere

Aria de intervenţie: LOCUL DE tRAI
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: StUDII, INStRUIRE
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
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Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: ANGAjAREA îN CÂMPUL MUNCII 
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: RELAŢIA CU fAMILIA 
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie : StAREA MAtERIALă
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: StILUL DE vIAŢă ŞI CERCUL DE PRIEtENI
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:
Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):
Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):
Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:
Termenul de realizare:
Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: ABUZUL DE ALCOOL
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:

Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):

Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):

Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:

Termenul de realizare:

Revizuirea termenului:
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Aria de intervenţie : ABUZUL DE DROGURI
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:

Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):

Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):

Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:

Termenul de realizare:

Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: SăNătAtEA PSIHICă
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:

Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):

Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):

Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:

Termenul de realizare:

Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie : SăNătAtEA fIZICă 
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:

Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):

Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):

Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:

Termenul de realizare:

Revizuirea termenului:

Aria de intervenţie: COMPORtAMENtUL, GÂNDIREA ŞI AtItUDINEA
Dorinţa de a se schimba, motivaţia persoanei:

Obiective primare şi secundare (Ce vrem să obţinem):

Planul de acţiuni (Ce activităţi vor fi realizate în scopul atingerii obiectivelor):

Cine se va implica în activităţile enumerate mai sus:

Termenul de realizare:

Revizuirea termenului:

Data întocmirii planului de executare a sentinţei Semnătura:

Consilierul de probaţiune

Beneficiarul
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Model

PLAN DE PROBAŢIUNE

pentru minori

i. introducere

1.1. Numele, prenumele: Raţă Vasile.

1.2. Data şi locul naşterii: 15.03.1994, or. Chişinău.

1.3. Infracţiunea săvârşită: furt, art. 186 alin. 1 Codul penal al Republicii Moldova.

1.4. Condamnat (liberat): Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, la 30.01.2011 
cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ – obligarea 
de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică.

1.5. Măsuri educative timp de 3 ani (art. 90 Codul penal al Republicii Moldo-
va)/ liberat înainte de termen cu 3 ani şi 2 luni de Judecătoria Buiucani la 
25.02.2011.

1.6. Obligaţii aplicate: nu sunt.

1.7. Perioada de supraveghere: 15.02.2011–15.02.2012.

1.8. Numele şi prenumele consilierului: Gâscă Ion.

1.9. Şcolarizare: studii medii.

1.10. Mediul familial: are un părinte (bunei, tutelă etc.).

1.11. Nevoile/problemele identificate:

beneficiarul nu are loc de muncă şi are modele infracţionale în rândul •	
prietenilor săi;

absenţa unui plan structurat de viitor (nu are studiile finalizate şi nu •	
are ocupaţie);

gradul crescut de influenţabilitate a beneficiarului, în condiţiile în care •	
infracţiunea a fost săvârşită sub influenţa prietenilor care au mai să-
vârşit asemenea fapte.

1.13. Riscul săvârşirii infracţiunilor:

risc scăzut datorită următorilor factori: nu are antecedente penale, va 
întrerupe relaţia cu anturajul negativ, beneficiază de sprijin din partea 
familiei.

1.14. Riscul de a pune în pericol siguranţa publică:

risc scăzut din următoarele considerente: infracţiunea nu a fost să-
vârşită cu violenţă, copilul nefiind cunoscut în comunitatea locală ca 
având comportamente agresive.

ii. Acţiuni de supraveghere
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II.1. Descrierea activităţii de executare a obligaţiunii cu muncă în folosul comuni-
tăţii (dacă acestea există): nu este.

II.2. Activităţi

Nr. 
crt. 

Măsurile de 
suprave-

ghere
Metoda Perioada 

Rezulta-
tul supra-
vegherii

Menţiuni

1. Controlul 
comporta-
mentului

– prezentarea la 
birou

– vizite inopinate 
ale consilierului la 
domiciliu
– discuţii cu mem-
brii familiei

– discuţii telefoni-
ce cu poliţistul de 
sector
– solicitarea in-
formaţiei de la 
poliţistul de sector 
referitor la com-
portamentul be-
neficiarului
– vizite inopinate 
la locul de studii/
muncă
– discuţii cu re-
prezentantul 
instituţiei/între-
prinderii
– contactarea cu 
specialistul sau 
instituţia din do-
meniu
– discuţii telefoni-
ce cu psihologul
– solicitarea 
informaţiei scrise 
de la psiholog 
despre mersul 
reabilitării

Fiecare vinere 
(o dată pe 

lună, o dată la 
trei luni etc.)
cel puţin o 

dată la 3 luni

cel puţin o 
dată pe lună

o dată la 3 zile

o dată pe lună

periodic

lunar

pe parcursul a 
3 zile de la pri-
ma întrevedere

o dată în 2 
săptămâni
o dată pe 

lună/ la mijlo-
cul cursului de 
tratament şi la 

finele
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2. Controlul 
respectării 
obligaţiunii 
minorului 
de a urma 
un curs de 
tratament 
medical de 
reabilitare 

psihologică

– deplasarea la 
CPS şi verificarea 
după registre

o dată pe lună

3. Controlul 
săvârşirii co-
travenţiilor 
administra-

tive

– discuţii prin te-
lefon cu lucrătorii 
poliţiei

o dată în 2 
săptămâni

4. Monitoriza-
rea procesu-
lui de supra-

veghere

– întocmirea ra-
poartelor de moni-
torizare

o dată la 3 luni

iii. Acţiuni de intervenţie

Şcolarizarea Da Nu 

Cursuri de orientare profesională Da Nu 

Plasarea în câmpul muncii Da Nu 

Acţiune juridică Da Nu 

Perfectarea de documente Da Nu De specificat____________

Asistenţă medicală Da Nu 

Program de sprijin social Da Nu 

Recuperare psihologică Da Nu 

Forma de plasament: adopţie  tutelă  curatelă  instituţionalizare 

Modul de mobilizare a reţelei sociale în jurul copilului_____________________

Menţiuni __________________________________________________________
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Intervenţia

Nr. Acţiunea realizată Perioada inter-
venţiei Rezultate

concluzii şi recomandări:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Beneficiarul a luat cunoştinţă de conţinutul Planului, înţelege că trebuie să co-
opereze în realizarea obiectivelor acestuia.

Data semnării ___ _______________ 20__

Consilier ________________________________

Am luat cunoştinţă  _______________________

Dacă se constată existenţa unor modificări semnificative în situaţia beneficiaru-
lui care influenţează riscul de a comite noi infracţiuni, gradul de pericol social sau 
perspectivele sale de reintegrare, consilierul trebuie să procedeze la revizuirea 
planului de probaţiune. În cazul modificării planului de probaţiune, trebuie să se 
repete procedura de înmânare a acestuia: aducerea la cunoştinţă a conţinutului 
său, transmiterea unei copii de pe acesta şi întocmirea unui proces-verbal de pre-
dare care să cuprindă semnăturile părţilor. 

III.4.3. Executarea planului de intervenţie. Monitorizarea intervenţiei
Procesul de supraveghere şi intervenţie presupune o permanentă monitorizare şi 
evaluare a cazului, ceea ce înseamnă că se urmăreşte continuu modul în care 
beneficiarul corectează comportamentul sau soluţionează problemele sale, mo-
dificările apărute în situaţia sa şi se apreciază în ce măsură aceste schimbări in-
fluenţează riscul de a comite noi infracţiuni şi perspectivele sale de reintegrare 
socială, astfel încât să se poată adopta o serie de măsuri corespunzătoare. 

Cel mai caracteristic aspect al acestei etape îl constituie întrevederile care au loc 
periodic, la data stabilită de consilierul de probaţiune, discuţiile cu partenerii so-
ciali, membrii familiei, cercul de prieteni etc. Aici consilierul trebuie să identifice şi 
să contacteze persoanele/instituţiile care pot furniza informaţii despre modificările 
apărute în situaţia beneficiarului pentru supravegherea modului în care acesta 
respectă unele măsuri/obligaţii ce i-au fost impuse. În cazul acesta, referirea se 
face, în principal, la membrii familiei, reprezentanţii organelor de poliţie, primăriilor 
din localităţile de domiciliu, dar şi reprezentanţi ai administraţiei financiare, unităţi-
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lor angajatoare sau unităţilor sanitare. Altă metodă este identificarea pe plan local 
a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor de calificare profesională care organi-
zează cursuri de instruire profesională de recalificare. Un alt aspect este identifi-
carea pe plan local a unităţilor sanitare, precum şi a organizaţiilor, instituţiilor 
sau specialiştilor care desfăşoară programe de recuperare a toxicomanilor sau 
alcoolicilor, în vederea includerii beneficiarului în aceste programe (modalitatea 
de stabilire a parteneriatelor cu aceste instituţii) (vezi capitolul Vi).

Evaluarea continuă a cazului constă în măsurarea efectelor produse de pune-
rea în aplicare a planului de intervenţie. Din evaluare pot deriva două situaţii: 
fie continuarea intervenţei pe baza unui plan renegociat şi mai bine adaptat si-
tuaţiei, fie renunţarea definitivă la intervenţie, în virtutea reuşitei sau a eşecului 
total. 

Evaluarea finală determină dacă planul de intervenţie stabilit a fost eficace şi 
eficient, dacă problema beneficiarului a fost ameliorată sau rezolvată şi dacă 
beneficiarul poate să funcţioneze eficient în continuare fără sprijinul unor 
 profesionişti.

finalizarea intervenţei este momentul în care unul dintre actorii implicaţi (sau 
toţi împreună) consideră că obiectivele propuse au fost atinse sau că, dimpotri-
vă, acţiunea asistenţă a eşuat, fără şanse de reuşită în viitor.
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MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢII

Capitolul IV.

Iv.1. CADRUL LEGAL. INStItUŢII IMPLICAtE  
îN PROCESUL DE ExECUtARE

Munca neremunerată în folosul comunităţii este o pedeapsă penală, stabilită de 
instanţa de judecată pentru persoana care a săvârşit o infracţiune şi constă în an-
trenarea condamnatului la muncă gratuită socialmente utilă, în afara serviciului 
de bază sau orelor de studii, fără a-i cauza suferinţe fizice sau a-i leza demnita-
tea. 

Reglementarea legală a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii 
este stipulată în Codul penal, Codul de executare, Legea cu privire la probaţi-
une, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 31.12.2003 privind 
Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii se execută 
la obiecte cu destinaţie socială de la locul de trai al condamnatului. Obiectele cu 
destinaţie socială sunt determinate de către primărie (pretură), de comun acord 
cu consilierul de probaţiune, la organizaţii, instituţii şi întreprinderi, indiferent de 
forma organizatorico-juridică a acestora (în continuare – organizaţii). Timpul de 
prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii nu poate depăşi 4 ore – în 
zilele în care condamnatul nu este ocupat la locul de muncă de bază, la serviciu 
sau la studii, şi 2 ore – în zilele lucrătoare, după terminarea lucrului sau a studiilor, 
iar cu acordul condamnatului – 4 ore. Termenul de prestare a muncii neremune-
rate în folosul comunităţii se calculează în ore, pe parcursul cărora condamnatul 
execută pedeapsa. 

Pentru realizarea scopului pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comuni-
tăţii sunt implicate diverse organizaţii publice, fiecare având atribuţiile sale:
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Instituţii implicate în procesul de executare a pedepsei cu muncă neremu-
nerată în folosul comunităţii

Nr. 
crt. Instituţia Atribuţii

1. Biroul de pro-
baţiune

a) ţinerea evidenţei condamnaţilor;
b) perfectarea fişelor de control ale condamnaţilor; 
c) acordarea de explicaţii condamnaţilor privind modul şi 
condiţiile de executare a pedepsei, drepturile şi obligaţiile 
lor;
d) coordonarea cu primăriile (preturile) a listei obiectelor la 
care condamnaţii vor executa munca neremunerată;
e) conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care 
pot influenţa pozitiv comportamentul condamnaţilor;
f ) exercitarea controlului asupra modului de ispăşire a pe-
depsei de către condamnat la obiectul de lucru;
g) ţinerea evidenţei sumare a timpului lucrat de condam-
naţi;
h) repartizarea condamnaţilor la obiectele de lucru;
i) examinarea plângerilor condamnaţilor referitor la lezarea 
drepturilor lor în timpul executării pedepsei;
j) întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a con-
damnaţilor ce se eschivează de la executarea pedepsei;
k) înaintarea în instanţa de judecată a prezentărilor de în-
locuire a măsurii de pedeapsă, declararea în căutare a con-
damnaţilor;
l) informarea organelor afacerilor interne teritoriale şi a 
primăriilor (preturilor) despre condamnaţii domiciliaţi pe 
teritoriul arondat;
m) formularea concluziilor corespunzătoare la expirarea 
termenului de pedeapsă

2. Organele 
afacerilor in-

terne

a) înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în privinţa 
condamnaţilor declaraţi în căutare; 
b) efectuarea activităţilor de profilaxie în rândul condam-
naţilor pentru evitarea comiterii de către ei a altor infrac-
ţiuni;

3. Primăria (pre-
tura)

a) prezentarea, de comun acord cu serviciul de probaţiune, 
a listei obiectelor de muncă pentru persoanele condamna-
te la pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii;
b) colaborarea cu organizaţiile dislocate pe teritoriul sub-
ordonat prin identificarea obiectelor de prestare a muncii 
social-utile în folosul comunităţii şi încheierea contractelor 
corespunzătoare
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4. Persoane cu 
funcţii de 

răspundere 
de la organi-
zaţiile la care 
condamnatul 
execută pe-

deapsa

a) oferirea locurilor de muncă;
b) informarea lunară a primăriei (preturii) despre locurile 
de muncă care pot fi utilizate după ispăşirea pedepsei sub 
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;
c) informarea în scris a serviciului de executare despre nu-
mărul orelor lucrate de către condamnat;
d) eliberarea caracteristicii condamnatului cu privire la ati-
tudinea acestuia faţă de obligaţiunile sale;
e) informarea în scris despre prezenţa condamnatului la 
obiectul de lucru sau despre eschivarea acestuia de la exe-
cutarea pedepsei

Iv.2. SUPRAvEGHEREA MODULUI DE ExECUtARE A MUNCII 
NEREMUNERAtE îN fOLOSUL COMUNItăŢII

Înregistrarea, înştiinţarea şi convocarea beneficiarului, pregătirea primei întreve-
deri se efectuează în condiţiile descrise în capitolul iii, cu unele excepţii.

Etapa 1

După primirea documentelor, şeful biroului de probaţiune le repartizează con-
silierului responsabil, care, la rândul său, le înregistrează într-un registru special, 
care este numerotat şi sigilat.

Model

MINIStERUL jUStIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOvA

DEPARtAMENtUL INStItUŢIILOR PENItENCIARE

OfICIUL CENtRAL DE PROBAŢIUNE

___________________________
 Biroul de probaţiune (raionul)

R E G I S T R U L

de evidenţă a persoanelor condamnate la pedeapsa penală sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii

Nr. 
crt.

Numele, prenu-
mele, prenume-
le tatălui, data 

naşterii 

Domiciliul, 
locul de 

muncă/studii

Când şi de 
care jude-

cătorie este 
judecat 

Pedeapsa 
nonprivativă 

aplicată, art. din 
Codul penal 

Data 
intrării în 
vigoare a 
sentinţei 

1 2 3 4 5 6 
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Etapa a 2-a

După înregistrare, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, consilierul expediază în 
instanţa de judecată care a emis hotărârea şi la comisariatul de poliţie înştiinţa-
rea despre aplicarea pedepsei. 

Model

Î N Ş T I I N Ţ A R E

Preşedintelui  ___________________________________________________
 (instanţa de judecată)

Vă aducem la cunoştinţă că copia hotărârii  ___________________________

din ____ _____________ anul _______ în baza art. ________din Codul penal 

cu privire la condamnatul(a)  _______________________________________
 (numele, prenumele, prenumele tatălui)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

a fost primită la _____ _________________ anul _______ şi acceptată spre 
executare.

Şeful biroului __________________________________

______ ________________ anul _______

D
at

a 
pr

im
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i s
en
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ţe

i 
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re
 e
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 d
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 d
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(m
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) 

M
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ţiu
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7 8 9 10 11 12 13 14 

Î N Ş T I I N Ţ A R E
Dlui ________________________ ,
comisar al Comisariatului de poliţie
_____________________________

Cetăţeanul (ca)  _________________________________________________ ,
domiciliat(ă) ___________________________________________________ ,
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Model
MINIStERUL jUStIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOvA
DEPARtAMENtUL INStItUŢIILOR PENItENCIARE

OfICIUL CENtRAL DE PROBAŢIUNE 
Biroul de probaţiune (raionul) ______________________________________

DOSAR PERSONAL nr. _______

al condamnatului ________________________________________________
 (numele, prenumele, prenumele tatălui, data naşterii)

domiciliat(ă)  ____________________________________________________
Condamnat(ă) la _____ ____________ anul ______ 
în baza art. _______________ Codul penal la  _________________________
_______________________________________________________________
 (măsura de pedeapsă nonprivativă)

Luat(ă) în evidenţă la ____ ____________ anul _____
Scos(oasă) din evidenţă la ____ ____________ anul _____

la data de _____ _____________ anul ______ a fost condamnat(ă) de către 
instanţa de judecată __________________________ în baza art. _______din 
Codul penal la ______ ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Anterior condamnat(ă) ____________________________________________
Despre conduita condamnatului(ei) _________________________________
rog să prezentaţi informaţie pe adresa ______________________________ ,
tel. ______________
Şeful biroului  ___________________________________________________
______ ________________ anul _________

Etapa a 3-a

În decurs de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, consilierul va deschide un do-
sar personal al beneficiarului. În dosarul personal consilierul acumulează docu-
mente care servesc temei pentru luarea în evidenţă a beneficiarului, planul de 
probaţiune, materialele privind realizarea măsurilor planificate, materialele refe-
ritoare la comportamentul lui, respectarea obligaţiunilor stabilite, încheierile şi 
hotărârile organelor abilitate privind atragerea la răspunderea contravenţională, 
precum şi comiterea altor infracţiuni. Dosarul personal se numerotează conform 
numărului de ordine din registrul de evidenţă, iar prin fracţie se indică anul în-
tocmirii. În aceeaşi ordine se înregistrează dosarele parvenite spre executare din 
alte birouri, conform competenţei teritoriale. 
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Temeiul  ________________________________________________________
 _____ _____________ anul _____    _____ _____________ anul _____
 (începutul termenului) (expirarea termenului)

Etapa a 4-a

În decursul a 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, consilierul pregăteşte pri-
ma întrevedere1. În perioada de pregătire pentru prima întrevedere, consilierul 
studiază materialele parvenite, face legătură cu primăria din localitate şi stabileş-
te lista lucrărilor care le poate presta beneficiarul. Dacă este localitate urbană şi 
administraţia publică locală a stabilit lucrări la o întreprindere/organizaţie, con-
silierul face legătură cu persoana responsabilă de la această organizaţie. După 
stabilirea locului de muncă, consilierul expediază o înştiinţare administraţiei or-
ganizaţiei unde beneficiarul va presta lucrări. 

Etapa a 5-a

În timpul primei întrevederi, consilierul stabileşte dacă locul de muncă propus 
convine beneficiarului. Dacă beneficiarul nu poate presta aceste lucrări, consilie-
rul în comun cu acesta selectează alt gen de lucrări. La finele primei întrevederi, 
consilierul întocmeşte fişa de control, graficul de lucru care convine beneficia-
rului şi înmânează acestuia, contra semnătură, dispoziţia privind prezentarea la 
obiectul de lucru şi i se explică că este obligat să se prezinte la locul indicat la data 
specificată în dispoziţie. Tot la această întrevedere, consilierul preia de la benefi-
ciar un angajament. 

1 Pregătirea şi desfăşurarea întrevederii se efectuează conform procedurii descrise în Capitolul III.

Model 

_______________________________________
 (denumirea biroului, raionul)

F I Ş A  DE  C O N T R O L 
a persoanei condamnate cu pedeapsa penală sub formă de muncă neremu-

nerată în folosul comunităţii

Numele, prenumele, prenumele tatălui ______________________________

Locul şi data naşterii ______________________________________________

Domiciliul ______________________________________________________

Locul de muncă sau de studii ______________________________________

Condamnat la ___ _________ anul ___ de către Judecătoria  _____________

în temeiul art. ___________ din Codul penal __________________ la muncă  
neremunerată în folosul comunităţii  _________________  pe ____________
 (denumirea) (termen)
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Model
D I S P O Z I Ţ I E

privind prezentarea la obiectul de lucru

nr.__________   din ___ ____________20____

Dosar personal nr. ____

În conformitate cu hotărârea Judecătoriei ____________________________

Referitor la dosarul penal nr. ________  din ____ _____________anul ______

al condamnatului ________________________________________________
 (numele, prenumele, codul personal) 

este condamnat la _________ ore muncă neremunerată în folosul comunităţii 
 (în litere)

în teritoriul administrativ _________________________________________ ,

pentru prestarea _________________________________________________
 (genul lucrărilor)

la _____________________________________________________________
(organizaţia, sediul)

Este luat în evidenţă la  __________________________________________ .

_______________________________________________________________
 (data)

Fişa a fost îndeplinită de  __________________________________________
  (numele, prenumele, funcţia)

Menţiuni:  ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Verso)

Până la sfârşitul termenului de pedeapsă au rămas _____________________

Orele de lucru ___________________________________________________

_______________________________________________________________

Total __________________________________________________________

Scos din evidenţă ________________________________________________

Temei __________________________________________________________

Şeful biroului ___________________________________________________
L.Ş. (semnătura)
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Model

A N G A J A M E N T

 Dosar personal nr.________

În conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova şi Regulamentul cu 
privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă nere-
munerată în folosul comunităţii, subsemnatul, _________________________,  
condamnat la ________ (în litere) _________ ore de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii, am luat cunoştinţă de condiţiile şi modul de ispăşire a pe-
depsei respective, precum şi de consecinţele nerespectării acestora.

În cazul schimbării locului de trai, mă oblig să anunţ la timp consilierul de 
probaţiune din  __________________________________________________
 serviciul de probaţiune

Mă oblig să lucrez orele stabilite în număr de  _________________________

în perioada de timp: de la  _______________________________ anul 20____

până la _____________________________________________ anul 20____.

Mă oblig să lucrez în corespundere cu graficul aprobat şi coordonat cu admi-
nistraţia de la locul de muncă şi cu consilierul de probaţiune, precum şi:

să respect prevederile legislaţiei privind executarea sancţiunilor de •	
drept penal;

să execut cerinţele legale ale consilierului de probaţiune şi ale repre-•	
zentanţilor organizaţiei în care lucrez;

în dispoziţia ____________________________________________________
 (numele, prenumele persoanei de supraveghere)

Perioada de ispăşire a pedepsei: început la _____ ______________20 _____

terminat la _____ ______________20 _____

Angajatul serviciului de executare _________________

Verso-ul dispoziţiei se îndeplineşte de către angajator.

Data
Timpul 
sosirii la 

lucru

Timpul 
plecării de 

la lucru

Orele 
lucrate

Semnătura per-
soanei de suprave-

ghere

Semnătura 
persoanei con-

damnate
1 2 3 4 5 6
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să respect legislaţia muncii şi regulamentul de ordine interioară al or-•	
ganizaţiei unde lucrez;

să mă prezint, fiind citat, la serviciul de probaţiune şi să dau explicaţii în •	
problemele ce ţin de executarea hotărârii judecătoreşti;

să mă prezint periodic la serviciul de probaţiune şi să comunic despre •	
activitatea mea;

să mă prezint la locul de muncă în termenul stabilit în dispoziţia despre •	
lucrul prestat, primită de la serviciul de probaţiune;

să nu părăsesc locul de trai fără acordul serviciului de probaţiune;•	

să nu comit infracţiuni şi contravenţii.•	

Condamnatul ___________________________________________________
 (numele, prenumele)

_________ _________________ 20 _____                  _____________________
 semnătura

Iv.3. PLANUL DE PROBAŢIUNE (INtERvENŢIE)

Metoda de evaluare a necesităţilor, riscului, motivaţiei pentru schimbare şi întoc-
mirea planului pentru beneficiarii care execută pedeapsa cu muncă neremune-
rată în folosul comunităţii este similară celei descrise în capitolul iii. 

Monitorizarea procesului de executare a pedepsei

Executarea orelor de muncă de către beneficiar la obiectele stabilite este în per-
manenţă monitorizată de consilier. Acesta periodic, dar nu mai rar de o dată pe 
săptămână, face legătura telefonică cu persoana responsabilă pentru exercita-
rea lucrărilor de către beneficiar. Nu mai rar decât o dată la 10 zile (în funcţie 
de graficul lucrărilor), consilierul trebuie să facă verificări inopinate la obiectul 
de lucru. Dacă se depistează lipsa beneficiarului, consilierul întocmeşte un pro-
ces-verbal şi în decurs de 5 zile de la verificare întreprinde măsuri de căutare a 
acestuia: consilierul se deplasează la domiciliul lui, discută cu membrii familiei, 
vecinii, administraţia publică locală, poliţistul de sector etc. În urma acestor mă-
suri, consilierul întocmeşte un raport pe numele şefului biroului de probaţiune. 
Dacă se constată că beneficiarul este bolnav, consilierul în comun cu administra-
ţia publică locală şi organizaţia unde lucrează beneficiarul modifică graficul de 
lucru. Dacă beneficiarul nu s-a prezentat din alte motive, acestuia i se face, de 
către consilier, prima preîntâmpinare verbală. În cazul în care acţiunile iniţiale de 
căutare întreprinse nu s-au încheiat cu anumite rezultate, consilierul înaintează 
o prezentare în instanţa de judecată de la locul de trai al beneficiarului pentru a-l 
declara în căutare. 



MUNCa NereMUNeraTă ÎN fOLOSUL COMUNITăţII

109

Model

A P R O B :

Şeful biroului de probaţiune

_______________________

P R E Z E N T A R E 
cu privire la necesitatea anunţării în căutare a persoanei condamnate la pe-

deapsa penală sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii

Subsemnatul,  _______________________________ , examinând materialele 

privind condamnatul(a)  __________________________________________
 (numele, prenumele, prenumele tatălui, data naşterii)

A M  S T A B I L I T :

Condamnatul(a) ________________________________________________ , 

judecat(ă) ______________________________________________________
 (instanţa)

în baza art. __________ alin. ______ din Codul penal la  ______________ ore 

de muncă neremunerată în folosul comunităţii  _______________________ ,

se eschivează cu rea-voinţă de pedeapsă.

În urma controlului am constatat:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ .
(rezultatele căutării condamnatului)

În contextul celor expuse şi luând în considerare faptul că măsurile întreprinse 
pentru stabilirea aflării condamnatului (ei)  ___________________________

______________________________________________________________ ,
(numele, prenumele, prenumele tatălui)

nu s-au soldat cu rezultate, consider raţional a expedia materialele corespun-
zătoare pentru examinarea posibilităţii de a-l declara în căutare generală.

Consilierul de probaţiune  _________________________________________

______________________anul_________

În cazul încălcării repetate de către beneficiar a modului şi condiţiilor de executare a pedepsei, consilierul îl preîntâmpină 
în scris asupra consecinţelor.
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Model

P R E Î N T Â M P I N A R E

Dosarul personal nr.__________

Subsemnatul,  ______________________________ , consilier de probaţiune, 

Oficiul  ____________________ , am avut o convorbire şi l-am preîntâmpinat

pe condamnatul(ă) ______________________________________________ ,

domiciliat (ă) ___________________________________________________ , 

condamnat (ă) în temeiul art. _______________ din Codul penal la muncă 
neremunerată în folosul comunităţii şi la pedeapsă complementară  ______

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(dacă există)

Persoana condamnată ____________________________________________

_______________________________________________________________
(încălcarea repetată, când a avut loc)

Persoanei condamnate i s-a explicat repetat, în conformitate cu Regulamen-
tul cu privire la munca neremunerată în folosul comunităţii, toate condiţiile 
privind ispăşirea pedepsei, modul şi răspunderea pentru nerespectarea aces-
tora. Condamnatul este preîntâmpinat repetat că, în caz de nerespectare a 
condiţiilor de ispăşire a pedepsei, în instanţa de judecată va fi expediată pre-
zentarea referitor la schimbarea pedepsei cu închisoarea.

Preîntâmpinarea a fost făcută în baza _______________________________ .
 (motivul)

Subsemnatul, ___________________________ sunt preîntâmpinat repetat 
despre faptul că, în cazul nerespectării condiţiilor de ispăşire a pedepsei, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, pedeapsa de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii poate fi înlocuită cu închisoare.

____ ___________ 20_____  ____________________________
 semnătura consilierului de probaţiune

____ ___________ 20_____  ____________________________
 semnătura condamnatului

În cazul în care beneficiarul se eschivează cu rea-voinţă sau refuză să execute 
munca neremunerată în folosul comunităţii, consilierul de probaţiune înain-
tează în instanţa de judecată prezentarea referitor la înlocuirea muncii nere-
munerate cu închisoarea.



MUNCa NereMUNeraTă ÎN fOLOSUL COMUNITăţII

111

Model

P R E Z E N T A R E

cu privire la schimbarea pedepsei penale

 _____ ________________ 20 __    Nr.________ 

Preşedintelui Judecătoriei _________________________________________

Prin prezenta Vă înformez că condamnatul  ___________________________

______________________________________________________________ ,

ispăşind pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, stabilită 
prin sentinţa Judecătoriei _________________________________________

din _____ ________________ 20____ art.________din Codul penal, a încălcat 
repetat condiţiile şi modul de ispăşire a pedepsei şi anume: ______________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

În legătură cu cele expuse, consider că pedeapsa stabilită de instanţa de jude-
cată la muncă neremunerată în folosul comunităţii poate fi schimbată cu altă 
pedeapsă mai riguroasă prevăzută de legislaţie şi anume închisoarea.

Consilierul de probaţiune_________________________________

Eschivare cu rea-voinţă de la executarea pedepsei sub formă de muncă neremu-
nerată se consideră:

a) neprezentarea, la citarea consilierului de probaţiune, a beneficiarului de 
două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedep-
sei; 

b) încălcarea de către beneficiar a disciplinei de muncă de două sau mai mul-
te ori timp de jumătate din termenul stabilit al pedepsei (sosirea la locul 
de muncă cu întârziere sau părăsirea acestuia înainte de termen, neexecu-
tarea sau executarea intenţionat eronată a dispoziţiilor şi indicaţiilor per-
soanei responsabile de executarea lucrărilor etc.);

c) neprezentarea beneficiarului la muncă fără motive întemeiate de două 
sau mai multe ori timp de jumătate din termenul stabilit al pedepsei.
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În cazul în care beneficiarul doreşte să-şi schimbe domiciliul, va depune o ce-
rere la biroul de probaţiune. Cererea se înregistrează, iar şeful biroului o repar-
tizează consilierului în a cărui evidenţă se află beneficiarul. După primirea ce-
rerii, consilierul, în termen de cel mult 3 zile, expediază o scrisoare biroului de 
probaţiune din raza noului domiciliu al beneficiarului cu solicitarea confirmării 
că acesta locuieşte pe adresa indicată. După primirea confirmării, în termen de  
3 zile lucrătoare, consilierul expediază dosarul personal al beneficiarului conform 
competenţelor.
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REINTEgRAREA SOcIALĂ 
POSTdETENŢIE

Capitolul V.

v.1. ASIGURAREA CONtINUItăŢII LUCRULUI EDUCAtIv 
DIN PENItENCIAR 

În cadrul reintegrării sociale a deţinuţilor, birourile de probaţiune desfăşoară ac-
tivităţi de pregătire către liberare şi acordarea acestora servicii de asistenţă şi 
consiliere după liberare. Pentru ca procesul de reintegrare în comunitate să fie 
mai eficient, acesta trebuie să fie organizat în comun cu sistemul penitenciar. 

Etapa 1-a

Şeful biroului de probaţiune întocmeşte şi coordonează planul anual şi lunar re-
feritor la conlucrarea cu administraţia penitenciarului. Planul include programe-
le care vor fi aplicate în penitenciar, participarea la lucrările comisiilor din cadrul 
penitenciarului etc.

Etapa a 2-a

Administraţia penitenciarelor expediază birourilor de probaţiune din raza de ac-
tivitate a lor lista deţinuţilor care vor fi liberaţi peste 3-6 luni, indicând locul de 
destinaţie al deţinutului după liberare. 

Etapa a 3-a

Consilierul de probaţiune din biroul teritorial se întâlneşte cu deţinuţii şi, în grup, 
îi informează despre serviciul de probaţiune, sarcinile şi posibilităţile de conlu-
crare.

Etapa a 4-a

Consilierul de probaţiune se întâlneşte individual cu fiecare deţinut. Ulterior, 
dacă este cazul, stabileşte o următoare întrevedere cu deţinutul care are nevoie 
de asistenţă şi consiliere după liberare. Consilierul întocmeşte un raport pe mar-
ginea discuţiei, în care indică problemele identificate. 
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Etapa a 5-a 

Dacă deţinutul doreşte să i se acorde asistenţă postpenitenciară, depune în scris 
o cerere pe numele şefului biroului. Cererea este examinată de şeful biroului în 
comun cu consilierul de probaţiune şi este repartizată consilierului responsabil 
pentru activitatea respectivă.

Etapa a 6-a

În cazul în care cererea este soluţionată pozitiv, consilierul de probaţiune încheie 
un contract cu deţinutul (Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31.12.2008 cu 
privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psi-
hosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind mo-
dul de întocmire a referatului presentenţial de evaluare a personalităţii, publi-
cat la 23.01.2009 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 10-11, art. nr. 27), 
acesta devenind beneficiarul serviciului de probaţiune din ziua semnării con-
tractului. Contractul poate fi încheiat şi cu persoanele care deja s-au liberat şi 
solicită asistenţă. În acest caz, fostul deţinut va depune o cerere scrisă la orice 
oficiu de probaţiune. Contractul se încheie în două exemplare şi este semnat 
de către consilierul de probaţiune şi beneficiar şi este oferit ambelor părţi. Un 
exemplar se coase în dosarul personal al beneficiarului. În cazul în care benefi-
ciarul este minor, contractul se încheie de către reprezentantul legal al acestuia. 
Dacă reprezentantul legal al minorului nu este de acord cu încheierea contractu-
lui sau insistă asupra anulării lui, unitatea structurală se adresează în instanţă cu 
o cerere de protejare a drepturilor şi intereselor minorului. Deţinutului sau per-
soanei liberate din detenţie poate să-i fie refuzată acordarea asistenţei postpe-
nitenciare. Decizia de refuz în acordarea asistenţei o ia şeful biroului, expunând 
motivul acesteia. Despre refuz deţinutul sau persoana liberată din detenţie este 
anunţat(ă) printr-o scrisoare recomandată. Această decizie poate fi contestată 
prin depunerea cererii corespunzătoare conducerii ierarhic superioare cu reexa-
minarea în instanţa de judecată. 

Etapa a 7-a

Dacă după liberare beneficiarul se stabileşte în altă localitate, dosarul său per-
sonal este expediat biroului de probaţiune din localitatea respectivă. Dosarul se 
expediază cu 3 zile înainte de liberarea beneficiarului.

Etapa a 8-a 

După liberare, în decurs de 5 zile beneficiarul se prezintă la biroul teritorial de 
probaţiune din localitatea unde a sosit şi, în comun cu consilierul de probaţiu-
ne, întocmeşte, la necesitate, planul probaţiunii postpenitenciare. Consilierul de 
probaţiune şi beneficiarul coordonează gradul de implicare a fiecăruia în soluţi-
onarea problemelor.
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Etapa a 9-a

La această etapă are loc evaluarea reţelei sociale necesare pentru asistenţa be-
neficiarului şi stabilirea contactelor necesare. Temei pentru acordarea asistenţei 
postpenitenciare este contractul încheiat dintre consilier şi beneficiar.

v.2. ELABORAREA şI REALIZAREA PLANULUI DE INtERvENŢIE

v.2.1. Algoritmul intervenţiei postpenitenciare
Fiind o perioadă îndelungată în detenţie, beneficiarul pierde multe capacităţi şi 
abilităţi de viaţă socială. Pentru a stabili măsurile concrete de reintegrare în soci-
etate este necesară o evaluare a necesităţilor beneficiarului. Reieşind din calita-
tea evaluării, se planifică acţiuni de reintegrare socială sau, cu alte cuvinte – de 
probaţiune postpenitenciară. 

Evaluarea iniţială 

Evaluarea iniţială se realizează plecând de la nevoile beneficiarului. Pentru a cu-
noaşte necesităţile beneficiarului, este necesară evaluarea integră a acestuia şi a 
premiselor psihosociale ce au stat la baza formării personalităţii lui. În acest scop, 
consilierul de probaţiune acumulează mai multe informaţii:

date generale şi demografice despre beneficiar•	  – nume şi prenume; data şi 
locul naşterii; buletinul de identitate; date de naştere ale părinţilor; număr 
de telefon; domiciliul; date despre prieteni; religia; spitalizări în ultima pe-
rioadă; date despre cheltuielile financiare – ceea ce oferă posibilitate con-
silierului să identifice resursele care pot sprijini beneficiarul;

date medicale•	  – spitalizări anterioare; boli cronice care pot influenţa viaţa; 
dacă administrează medicamente în mod constant; informaţii despre fu-
mat; importanţa tratamentului medical etc. – ceea ce oferă posibilitate de 
a identifica problemele medicale care necesită atenţie şi trebuie abordate 
în cadrul intervenţiei;

informaţii despre educaţie şi locul de muncă•	  – istoricul educaţiei; istoricul 
locurilor de muncă; locul actual de muncă (de când lucrează, dacă îi place, 
salariul); persoane de suport la locul de muncă; probleme avute la locul de 
muncă – ceea ce ajută la identificarea problemelor cu care se confruntă şi 
posibilele resurse ale intervenţiei (este necesar a indica atitudinea benefi-
ciarului faţă de problemele lui şi gradul motivaţional de schimbare);

informaţii despre consumul de droguri şi alcool•	  – tipurile de substanţe folo-
site; frecvenţa consumului; momentul debutului; modul de consum; care 
aspecte le consideră cele mai problematice – acestea sunt necesare pen-
tru modul în care percepe necesitatea tratamentului; 



MaNUaLUL CONSILIerULUI De PrOBaţIUNe116

istoria comportamentului delincvent•	  – tipuri de delicte săvârşite în cursul 
vieţii; frecvenţa lor; antecedente penale; date despre ultima infracţiune; 
percepţiile despre faptele săvârşite – sunt necesare pentru urmărirea ati-
tudinii beneficiarului faţă de actele săvârşite şi motivaţia acestuia pentru 
schimbare şi se evaluează riscul de recidivă;

istoria familiei•	  – antecedente privind consumul de droguri sau alcool în 
familie, comportamentul delincvent, abuzul în familie; date despre situa-
ţia maritală; modul în care locuieşte; relaţii de familie; reţeaua de suport 
a familiei – prin aceasta se evaluează dinamica relaţională din familie, ati-
tudinea familiei faţă de consumul de droguri şi faţă de comportamentul 
delincvent; se urmăreşte, în acelaşi timp, preocupările beneficiarului faţă 
de problemele familiale şi modul în care acesta consideră că are nevoie de 
consiliere pentru rezolvarea lor;

probleme personale de natură psihi•	 că – dacă a avut (şi de câte ori) probleme 
de natură psihică sau emoţională pentru care a trebuit să facă tratament 
(depresie, anxietate, psihoze, dificultăţi de relaţionare, tentative de suicid 
etc.); dacă a fost spitalizat pentru astfel de probleme; dacă a luat sau mai ia 
medicamente; dacă a avut perioade cu probleme psihologice sau emoţio-
nale; cât de important este tratamentul pentru aceste probleme – se iden-
tifică severitatea problemelor psihiatrice (dacă există tulburări psihiatrice) 
şi necesitatea unui tratament specific acestora; se urmăreşte atitudinea 
beneficiarului faţă de aceste probleme. 

Diagnoza socială

În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale are loc stabilirea diagnozei sociale, ce 
reprezintă faza în care se sistematizează şi se analizează informaţiile obţinute în 
urma investigaţiei sociale. Astfel, consilierul de probaţiune îşi formează o con-
cluzie despre modul de abordare a cazului şi elaborarea planului de intervenţie 
pentru reintergrarea socială, cu stabilirea priorităţilor atât sub aspectul proble-
melor, cât şi al nevoilor. Consilierul are la bază informaţiile culese şi trebuie să 
răspundă la următoarele întrebări:

care sunt obiectivele ce trebuie atinse?•	

care dintre factorii determinaţi ai comportamentului deviant trebuie eli-•	
minaţi?

ce poate fi schimbat în dinamica familiei?•	

care sunt priorităţile?•	

ce strategie sau tip de intervenţie va fi folosit?•	

care sunt paşii de urmat pentru atingerea obiectivelor?•	

care sunt limitele de timp?•	

care sunt actorii şi ce roluri au aceştia?•	
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care sunt modurile de evaluare intermediară?•	

care sunt instituţiile ce vor colabora în atingerea obiectivelor?•	

Evaluarea continuă a situaţiei

Evaluarea continuă a situaţiei constă în măsurarea efectelor produse de punerea 
în aplicare a planului de intervenţie. Din evaluare pot deriva două situaţii: fie con-
tinuarea intervenţiei pe baza unui plan renegociat şi mai bine adaptat situaţiei, 
fie renunţarea definitivă la intervenţie, în virtutea reuşitei sau a eşecului total. 

Evaluarea finală

Această fază determină dacă planul de intervenţie stabilit a fost eficient, dacă 
problema beneficiarului a fost ameliorată sau soluţionată şi dacă în continuare 
beneficiarul poate să activeze eficient fără sprijinul unor profesionişti.

Finalizarea intervenţiei

Finalizarea intervenţiei este momentul în care una dintre persoanele implicate 
(sau toţi împreună) consideră că obiectivele propuse au fost atinse sau că, dim-
potrivă, acţiunea de asistenţă a eşuat, fără şanse de reuşită în viitor. 

Procesul de reintegrare socială cuprinde un şir de activităţii de genul asistenţei şi 
consilierii, implicării în diverse programe, iar în cazul beneficiarilor liberaţi înainte 
de termen de pedeapsă – supravegherea acestora. Pentru o intervenţie eficientă 
de asistenţă şi consiliere, cum a fost menţionat, se efectuează evaluarea nece-
sităţilor beneficiarului. Evaluarea beneficiarului trebuie să fie efectuată printr-o 
intervenţie individualizată, iar planificarea este dependentă de calitatea evaluării. 
De aceea, putem menţiona că planificarea este trecerea de la stabilirea problemei 
la rezolvarea acesteia. Planificarea trebuie să decurgă din două aspecte specifice 
ale asistenţei: individul – cu nevoile sale şi dorinţa de soluţionare, şi mediul – cu 
particularităţile sale. În planificare, consilierul de probaţiune trebuie să adapte-
ze individul la cerinţele mediului şi să ajusteze mediul la necesităţile individului. 
Planificarea se începe încă în perioada când beneficiarul se află în penitenciar. 
Planificarea acţiunilor este un sistem complex, integrat, prin care consilierul de 
probaţiune sprijină beneficiarul în dobândirea abilităţilor şi cunoştinţelor necesa-
re pentru resocializare printr-un proces de evaluare-intervenţie-reevaluare.

v.2.2. Etapele intervenţiei postpenitenciare
Procesul de intervenţie postpenitenciară poate fi redat schematic în felul următor:

Etapa I Colectarea infor-
maţiilor necesare 
pentru adopta-
rea unor decizii 
adecvate

Cele mai importante surse 
de informaţii sunt:
• evaluarea iniţială;
• interviul cu beneficiarul;
• referatul presentenţial de 
evaluare psihosocială (dacă a 
fost solicitat)

Pentru aceasta:
• vor fi colectate in-
formaţii referitoare 
la contextul familial 
şi comunitar al be-
neficiarului;
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• se vor analiza re-
sursele comunităţii 
şi se vor identifica 
modalităţi de resoci-
alizare şi reabilitare;
• se realizează eva-
luarea riscului de 
recidivă

Etapa a 
II-a

Identificarea ne-
voilor 

instruire profesională/loc 
de muncă:
• lipsa abilităţilor de muncă;
• lipsa posibilităţilor de anga-
jare în muncă;
• lipsa unei meserii sau spe-
cialităţi;
• reticenţa din partea agen-
ţilor economici privind an-
gajarea persoanelor liberate 
din detenţie;
• autorităţile publice locale 
puţin se implică în procesul 
de angajare în câmpul mun-
cii a beneficiarilor;
• probleme de discriminare 
salarială
Pierderea relaţiilor sociale:
• relaţiile complicate în fami-
lie, inclusiv cu copiii;
• lipsa domiciliului;
• pierderea capacităţilor de 
viaţă socială; de comporta-
ment social;
• dependenţa de droguri, 
alcool;
• asistenţa medicală neadec-
vată în cazul bolnavilor de 
tuberculoză; 
• lipsa actelor de identitate;

Pentru aceasta vor 
fi organizate:
• discuţii cu benefi-
ciarul;
• interviuri cu 
membrii familiei, 
personalul din pe-
nitenciar etc.;
• studierea mate-
rialelor din peni-
tenciar (dosarul 
personal)
 

Etapa a 
III-a

Combinarea 
nevoilor cu 
resursele peni-
tenciarului şi ale 
comunităţii

Confruntarea nevoilor be-
neficiarului cu resursele şi 
oportunităţile comunităţii în 
vederea stabilirii unei strate-
gii de intervenţie

Identificarea opor-
tunităţilor: califica-
rea profesională, 
şcolarizarea, pro-
grame terapeutice, 
asistenţa cultelor 
religioase
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Etapa a 
IV-a

Planificarea pro-
priu-zisă 

Elaborarea împreună cu 
beneficiarul a planului de 
intervenţie în baza situaţiei 
juridice şi sociale a acestuia

Etapa a 
V-a

Implementarea 
şi monitorizarea

Rolul consilierului de proba-
ţiune în raport cu beneficia-
rul poate fi:
• evaluator – culege şi anali-
zează informaţii cu privire la 
beneficiar şi propune planuri 
de intervenţie;
• profesor – învaţă beneficia-
rul anumite abilităţi;
• agent al schimbării com-
portamentale – coordonează 
activităţile de schimbare 
comportamentală;
• mobilizator – mobilizează 
resursele comunităţii şi cre-
ează noi oportunităţi;
• depozitar de informaţii – 
colectează şi înregistrează 
informaţiile cu privire la  
beneficiar;
• administrator – planifică şi 
oferă asistenţă şi consiliere

În funcţie de modul 
cum se derulează 
programul, acesta 
poate fi modificat 
sau adaptat, dar 
aceasta nu înseam-
nă că planificarea 
poate fi schimbată 
în fiecare săptă-
mână

Etapa a 
VI-a

Reevaluarea În funcţie de modul în care 
au fost îndeplinite obiecti-
vele consemnate în acordul 
de colaborare, de rezultatele 
unei noi evaluări a riscului, 
pot fi luate următoarele de-
cizii:
• controlul sporit;
• continuarea programului;
• monitorizarea periodică

v.2.3. Elaborarea planului de probaţiune postpenitenciară (inter-
venţie)
După acumularea informaţiei necesare, consilierul elaborează planul de probaţi-
une. Procesul este similar celui descris în capitolul iii, cu unele excepţii.

În funcţie de categoria beneficiarilor (liberaţi înainte de terem sau pe termen), 
planul poate conţine diverse capitole (de asistenţă socială, corecţie comporta-
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mentală, supraveghere). Beneficiarul ia cunoştinţă cu planul contra semnătură. 
La solicitarea beneficiarului, planul poate fi modificat. 

Este necesar de menţionat că, în cazul beneficiarilor liberaţi înainte de termen de 
pedeapsă, planul activităţilor de probaţiune postpenitenciară prevede măsuri 
de supraveghere. În acesta vor fi incluse următoarele:

periodicitatea întâlnirilor cu beneficiarul;•	

efectuarea vizitelor la domiciliu, locul de muncă/studii etc.;•	

solicitarea diverselor informaţii;•	

conlucrarea cu alte instituţii (APL, ONG, CP etc., vezi •	 capitolul Vi);

materiale privind respectarea obligaţiunilor, comportamentul beneficia-•	
rului;

angajarea în câmpul muncii;•	

implicarea în diverse programe (reducerea violenţei, relaţii de amabilitate •	
etc.);

evaluarea riscului săvârşirii unor noi infracţiuni/riscului de a pune în peri-•	
col siguranţa publică;

alte aspecte privind supravegherea.•	

Evaluarea reţelei sociale 

Activitatea de asistenţă şi consiliere presupune o conlucrare a serviciului de pro-
baţiune cu instituţiile statale şi neguvernamentale din cadrul comunităţii. Consi-
lierul trebuie să stabilească reţeaua socială şi să implice toţi actorii în procesul de 
reintegrare a beneficiarului. Complexitatea situaţiilor de disconfort ale benefici-
arului şi necesitatea de a le înfrunta/soluţiona pe mai multe niveluri presupune 
o strategie organizaţională specifică, numită reţea. Observarea disconfortului la 
beneficiar este un proces ce trebuie să prevadă intervenţii operative, cu strategie 
bine gândită. Gestionarea unui caz de disconfort grav este un proces complex, 
care cere diverse capacităţi şi competenţe profesioniste, diverse niveluri de in-
tervenţie etalonate în baza exigenţelor specifice ale subiectului în stare de evo-
luţie. Diversitatea nivelurilor de intervenţii instituţionale (clinică, socială, juridică 
etc.) şi complexitatea competenţelor necesare cer colaborarea diferitor structuri, 
agenţii, ONG-uri, precum şi implicarea diferitor specialişti din diverse domenii 
(medici, psihologi, jurişti, asistenţi sociali etc.). 

Principiile unei reţele eficiente:

comunicarea•	  – procesul împărtăşirii de informaţii, interese, atitudini, opi-
nii, simţăminte şi idei cu o altă persoană/persoane;
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condividerea•	  – împărtăşirea proiectului care trebuie realizat, un scop, un 
obiectiv care trebuie atins;

conştientizarea•	  – sesizarea resurselor existente în teritoriu/ariilor de com-
petenţă ca structură, resurselor economice, profesionale etc.;

colaborarea•	  – participarea, alături de alţii, la realizarea unei acţiuni/proiect 
care se desfăşoară în comun.

Este necesar, cu o maximă precizie, să fie definit şi rolul fiecărui actor din reţea în 
soluţionarea individuală a cazurilor. Pentru aceasta, consilierul stabileşte contac-
te cu organizaţii din raza de activitate a biroului şi, după posibilitate, se încheie 
acorduri de conlucrare cu aceste organizaţii. La apariţia unor necesităţi concrete 
de intervenţie din partea unor organizaţii pentru un anumit beneficiar, consili-
erul contactează telefonic sau se deplasează la organizaţia respectivă şi discută 
problema cu reprezentantul acesteia. După găsirea oprtunităţilor de acordare a 
asistenţei, consilierul, la următoarea întrevedere cu beneficiarul, aduce la cunoş-
tinţă despre posibilităţile discutate şi propune acestuia intervenţia corespunză-
toare. După ce beneficiarul acceptă propunerea, consilierul îl trimite la respecti-
va organizaţie, prealabil informând telefonic reprezentantul acesteia.

În procesul de reintegrare postdetenţie, consilierul de probaţiune are rolul de 
manager care monitorizează permanent comportamentul beneficiarului. Acti-
vitatea managerială a consilierului de probaţiune constă dintr-un proces conti-
nuu – de la evaluare spre planificare (care include şi intervenţia propriu-zisă) şi 
din nou la evaluare. 

v.2.4. Monitorizarea intervenţiei
În cazul în care beneficiarul este de acord să se folosească de serviciile de rea-
bilitare socială acordate de către instituţii şi organizaţii sau de un specialist în 
domeniu, consilierul de probaţiune îl trimite la instituţia/persoana în cauză. În-
dreptarea către instituţia/specialistul care oferă servicii de reabilitare (în continu-
are – îndreptarea) este întocmită în două exemplare, care se semnează de către 
şeful secţiei/serviciului de probaţiune. O copie rămâne beneficiarului, iar cea 
de-a doua este anexată în dosarul lui personal. În cazul în care beneficiarul nu se 
prezintă la instituţie/specialist la data specificată în trimitere, instituţia/persoana 
responsabilă, în termen de o zi lucrătoare, informează consilierul de probaţiune. 

În cazul în care beneficiarul nu se prezintă din motive întemeiate şi nu refuză de a 
beneficia de servicii de reabilitare, consilierul întreprinde următoarele măsuri: 

coordonează cu instituţia/specialistul o nouă dată de primire a benefici-•	
arului; 

face modificările de rigoare în plan. •	



MaNUaLUL CONSILIerULUI De PrOBaţIUNe122

În cazul în care beneficiarul nu s-a prezentat la instituţie/specialist şi nu doreş-
te să beneficieze de serviciile oferite, consilierul de probaţiune include modi-
ficările corespunzătoare în planul de asistenţă. Beneficiarul poate fi suspendat 
din instituţia care oferă reabilitare (sau de la speciaist), doar de comun-acord cu 
consilierul de probaţiune. Beneficiarul poate refuza serviciile acordate, în scris, 
informând consilierul de probaţiune şi instituţia/specialistul. 

Dacă beneficiarul nu este satisfăcut de calitatea serviciilor sau dacă instituţia/spe-
cialistul a refuzat de a oferi aceste servicii, beneficiarul poate depune o declara-
ţie pe numele consilierului de probaţiune. Consilierul de probaţiune întreprinde 
toate măsurile pentru soluţionarea acestui caz, inclusiv repartizarea beneficiaru-
lui, după posibilitate, la o altă organizaţie/specialist. În cazul în care beneficiarul 
refuză serviciile de reabilitare sau este respins de instituţia de reabilitare socială/
specialist, consilierul întocmeşte raportul corespunzător cu introducerea în plan 
a modificărilor de rigoare. 

Toate materialele sunt cusute în dosarul personal al beneficiarului. Periodic, dar 
nu mai rar de o dată pe lună, consilierul de probaţiune preia de la beneficiar in-
formaţia despre mersul reabilitării şi evaluează ofertele instituţiei/specialistului 
pentru a atinge obiectivele stabilite în planul de asistenţă. Dacă s-a constatat 
că prestarea serviciilor nu duce la atingerea obiectivelor stabilite în planul de 
asistenţă, consilierul de probaţiune, de comun acord cu beneficiarul, încetea-
ză prestarea acestor servicii, modificând planul. După finalizarea procesului de 
asistenţă, instituţia/specialistul prezintă informaţia în scris referitor la progresele 
înregistrate în cadrul procesului de reintegrare socială.

Conlucrarea dintre consilier şi beneficiar poate cuprinde următoarele as-
pecte:

Consilierul Beneficiarul

• în comun cu beneficiarul întocmeş-
te planul de asistenţă; 

• întocmeşte dosarul personal al be-
neficiarului;

• după necesitate modifică planul; 
• informează beneficiarul referitor 

la drepturile şi obligaţiile acestuia, 
precum şi drepturile şi obligaţiile 
sale de serviciu; 

• asigură beneficiarului informaţii în 
scris cu privire la sarcinile prevăzu-
te în plan; 

• de comun acord cu beneficiarul, sta-
bileşte locul şi data întrevederilor; 

• se prezintă la consilier în termen de 
5 zile lucrătoare de la eliberarea sa 
din detenţie (dacă contractul a fost 
încheiat în detenţie); 

• se implică şi cooperează în rezolva-
rea problemelor în conformitate cu 
planul de asistenţă; 

• furnizează consilierului informaţii 
exacte care pot influenţa pozitiv 
asupra integrării în societate; 

• se prezintă la întâlniri sau, în caz de 
imposibilitate, informează consilie-
rul la timp; 
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• coordonează şi supraveghează 
procesul de acordare a asisten-
ţei, conform competenţelor altor 
structuri; 

• oferă beneficiarului stagiul necesar 
de sprijin şi asistenţă; 

• în funcţie de obiectivele stabilite în 
materie de asistenţă, oferă bene-
ficiarului servicii de reabilitare sau 
alt tip de asistenţă

• respectă normele indicate în in-
strucţie, respectând cerinţele reabi-
litării sociale; 

• în conformitate cu cerinţele stipu-
late, nu se prezintă la consilier în 
stare de ebrietate, narcotică sau 
psihotropă; 

• se implică activ în programele 
psiho-sociale şi de corecţie a com-
portamentului şi respectă toate 
cerinţele acestor programe
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vI.1. IMPORtANŢA COLABORăRII SERvICIULUI DE PROBAŢIUNE CU 
INStItUŢIILE DIN COMUNItAtE

Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea 
justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) prevăd: „Statele membre trebu-
ie să se mobilizeze în luarea măsurilor pozitive care să asigure antrenarea com-
pletă a tuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanele de bună-credin-
ţă, ca şi alte grupări ale comunităţii, cum ar fi şcolile şi alte instituţii comunitare, 
în scopul promovării bunăstării minorului şi, deci, în scopul reducerii nevoii de 
intervenţie a legii, astfel încât persoana în cauză să fie tratată eficace, echitabil şi 
uman în conflictul său cu legea”.

Regulile minime ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri ne-
privative de libertate (Regulile de la tokyo) în „Principii Generale” reiterează 
importanţa implicării comunităţii în tratamentul delicvenţei: „Prezentele Reguli 
vizează încurajarea colectivităţii să participe mai mult la procesul justiţiei pena-
le şi, în mod special, la tratamentul delincvenţilor ca şi la dezvoltarea la aceştia 
din urmă a simţului de responsabilitate faţă de societate”. Capitolul VII, Bunăvo-
inţă şi alte resurse ale colectivităţii, statuează: „Participarea colectivităţii trebuie 
încurajată, căci ea constituie o resursă capitală şi unul dintre mijloacele cele mai 
importante de consolidare a legăturilor dintre delincvenţii supuşi măsurilor ne-
privative de libertate, familiile lor şi comunitate. Această participare trebuie să 
completeze eforturile serviciilor abilitate cu administrarea justiţiei penale. Parti-
ciparea colectivităţii trebuie să fie considerată drept o ocazie pentru membrii săi 
de a contribui la protejarea societăţii lor.” 

Trebuie să se organizeze în mod regulat conferinţe, seminare, simpozioane şi 
alte activităţi în scopul de a demonstra că participarea publicului este necesară 

ImPORTANŢA şI NEcESITATEA 
ImPLIcĂRII cOmUNITĂŢII îN 
AcTIvITATEA dE PROBAŢIUNE

Capitolul VI.
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pentru aplicarea măsurilor neprivative de libertate. Trebuie să fie folosite toate 
mijloacele de informare în masă pentru a determina publicul să adopte o atitu-
dine constructivă care să se concretizeze prin activităţi ce vor favoriza aplicarea 
tratamentului în mediul liber şi integrarea socială a delincvenţilor. 

O atenţie deosebită, inclusiv în contextul insuficienţei resurselor umane pro-
fesioniste angajate permanent, trebuie acordată voluntarilor. Conform regulei 
19, „voluntarii sunt selectaţi cu grijă şi recrutaţi după aptitudinile cerute de ac-
tivitatea de probaţiune. Ei sunt pregătiţi în vederea responsabilităţilor specia-
le care le vor fi încredinţate şi pot primi sprijin şi sfaturi din partea autorităţii 
 competente”.

Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Prin-
cipiile de la Riyadh) subliniază eficienţa diminuării factorilor criminogeni prin 
implicarea unei diversităţi de actori, precum ar fi familia, sistemul de educaţie, 
comunitatea etc. Planuri de prevenire a delicvenţei juvenile vor trebui instituite 
la fiecare nivel al conducerii de stat şi presupun: analiza atentă a problemei şi 
identificarea de programe, servicii, facilităţi şi resurse avute la dispoziţie; defini-
rea clară a responsabilităţilor pentru agenţiile, instituţiile şi persoanele implicate 
în eforturile de prevenţie; politici, programe şi strategii bazate pe studii de previ-
ziuni vor fi desfăşurate şi monitorizate, evaluate cu grijă şi, bineînţeles, aplicate; 
implementarea de metode pentru reducerea efectivă a producerii de acte crimi-
nale; oferirea unei game largi de servicii şi programe de către comunitate; coo-
perarea apropiată între naţiuni, state, guverne locale şi provinciale cu implicarea 
celor din sectorul particular, reprezentanţilor ai cetăţenilor şi comunităţii pentru 
a oferi grijă faţă de copil, o educaţie sănătoasă; adoptarea unor legi şi crearea 
unor agenţii judiciare pentru iniţierea unor acţiuni de prevenire a delincvenţei 
juvenile şi delincvenţei tinere; participarea tineretului în politica de prevenţie 
a delincvenţei, incluzând apelul la resursele comunităţii, auto-ajutorarea tine-
rilor, precum şi programe de asistenţă şi compensare a victimei; specializarea 
personalului la toate nivelurile. Conform acestor principii, se va pune accentul 
pe politicile de prevenire care facilitează socializarea şi integrarea tuturor copi-
ilor şi tinerilor, mai ales cu ajutorul familiei, comunităţii, grupurilor compatibile, 
şcolilor, pregătirii profesionale şi sistemului de muncă, precum şi cu ajutorul or-
ganizaţiilor de voluntari.

Recomandarea Rec (2003) 21 cu privire la parteneriatul în prevenirea infrac-
ţiunii1 recunoaşte că utilizarea numai a justiţiei penale tradiţionale şi a măsurilor 
de executare a legii nu s-a dovedit a fi suficient de efectivă în reducerea numă-
rului şi impactului problemelor infracţionale contemporane. Situaţia infracţio-

1 Adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 24 septembrie 2003 la cea 
de-a 853-a întrunire a prim-miniştrilor.
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nală şi preocuparea tot mai sporită pentru problemele infracţionale contribuie 
la sentimentul de insecuritate retrăit de mulţi oameni în Europa, care, în cazuri 
extreme, poate fi asociat cu pierderea încrederii în autorităţile politice, legislaţie 
şi instituţiile responsabile de executarea ei şi care, ulterior, poate provoca lipsa 
de toleranţă, marginalizarea şi xenofobia. Cercetările au demonstrat că, în cadrul 
abordărilor tradiţionale, dezvoltarea şi implementarea strategiilor de prevenire a 
infracţiunii cu implicarea societăţii şi a autorităţilor locale sunt potenţial eficien-
te şi valoroase. Abordarea efectivă de prevenire pentru reducerea infracţiunii şi 
dauna asociată trebuie să implice stabilirea relaţiilor de parteneriat între actorii-
cheie respectivi la toate nivelurile – naţional, regional şi local – pentru a aborda 
pe timp scurt, mediu şi lung cauzele şi posibilităţile infracţiunii, a reduce riscurile 
pentru potenţialele victime şi, prin urmare, a contribui la calitatea vieţii prin spo-
rirea siguranţei în societate.

Conform Recomandării cu privire la parteneriatul în prevenirea 
infracţiunii, parteneriatul reprezintă metoda de sporire a performanţei 
în realizarea unui scop comun, prin asumarea responsabilităţii comu-
ne şi prin schimbul de resurse între diferiţi agenţi publici sau privaţi, 
colectivi sau individuali. Partenerii vor acţiona impreună fără pierde-
rea identităţii profesionale separate, fără umbrirea inacceptabilă sau 
ilegală a puterilor şi intereselor lor şi fără pierderea responsabilităţii.

Prevenirea infracţiunii reprezintă intervenţia în cazurile penale şi problemele 
înrudite pentru a reduce riscul apariţiei lor, evoluţiei şi gravităţii consecinţelor 
potenţiale. Prevenirea este orientată spre siguranţa socială – situaţia în care oa-
menii, în mod individual sau colectiv, sunt liberi faţă de numărul real şi perceput 
al riscurilor de pe urma infracţiunii şi conduita respectivă, sunt suficient de apţi 
de a înfrunta riscurile pe care, totuşi, le retrăiesc sau dacă nu le pot infrunta fără 
ajutorul cuiva, sunt protejaţi suficient de consecinţele acestor riscuri, astfel încât 
pot duce o viaţă normală culturală, socială şi economică, pot să-şi aplice aptitu-
dinile şi să se bucure de bunăstare şi de servicii adecvate. 

Siguranţa socială poate fi obţinută doar prin implicarea partenerilor – agenţi fie 
individuali, fie colectivi, care pot interveni împreună, direct sau indirect, în cazu-
rile de infracţiuni şi probleme înrudite sau care pot facilita aceste intervenţii.
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vI.2. PREMISELE PARtENERIAtELOR DURABILE

Pentru a crea un cadru general adecvat al parteneriatelor, este necesar ca fiecare 
stat:

să recunoască că responsabilitatea pentru prevenirea infracţiunilor trebu-•	
ie să fie răspândită pe larg în societate, iar abordările de parteneriat con-
stituie mijloace practice de impărtăşire a responsabilităţii şi de utilizare a 
diferitor resurse;

să asigure ca, cadrul legal să fie adecvat şi să permită, dar să nu constrângă •	
parteneriatul, şi să revizuiască noua legislaţie şi regulamentele propuse 
care au impact asupra parteneriatului în prevenirea infracţiunii;

să creeze o idee mai amplă între politicieni, administratori, practicieni, •	
business-ul privat, public şi presă privind cauzele şi efectele diverse ale 
infracţiunii; privind numărul de activităţi pentru prevenirea infracţiunii;

să asigure că pregătirile pentru parteneriat sunt în mod cuvenit sprijini-•	
te de consultaţii, participare a cetăţenilor şi răspundere democrată sau 
profesională şi că schimbul de informaţie între membrii diferitor relaţii de 
parteneriat corespunde cu protecţia drepturilor omului, inclusiv protecţia 
informaţiei personale;

să identifice unele politici şi practici publice care în mod specific sunt adec-•	
vate pentru activitatea de parteneriat în prevenirea infracţiunii şi agenţiile 
şi instituţiile responsabile de aceasta (spre exemplu, sistemul de executa-
re a legii şi cel de justiţie penală, bunăstare socială, încadrare în câmpul 
muncii, ocrotire a sănătăţii, invăţământ, cultură şi plan orăşenesc);

să exploreze scopul şi să specifice limitele constituţionale şi practice pen-•	
tru implicarea parteneriatelor de prevenire a infracţiunii în cadrul sistemu-
lui de justiţie formal (penal ş.a.);

să exploreze scopul şi limitele pentru implicarea sectorului privat în par-•	
teneriate locale şi naţionale, fie ca organizaţii umbrelă sau companii indi-
viduale;

să stabilească hotarele între ce este adecvat şi ce nu este adecvat pentru •	
iniţiativele colective de creare a formei de „control social” care implică ce-
tăţeni, pentru a evita vigilenţa şi excluderea socială;

să întreprindă acţiuni pentru crearea şi stimularea parteneriatelor la dife-•	
rite niveluri (internaţional, naţional, regional şi local), să asigure că acestea 
sunt bine proiectate, în conformitate cu Constituţia, moderne şi contribu-
ie la prevenirea infracţiunii în mod eficient şi acceptabil;
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să recunoască, în primul rând, necesitatea implicării autorităţilor şi soci-•	
etăţii locale în activităţile de prevenire a infracţiunii, dacă e prevăzut de 
Constituţie, ca iniţiatori şi participanţi;

să sprijine alocarea de resurse suficiente pentru a crea şi menţine relaţiile •	
de parteneriat, precum şi să sporească eficacitatea şi efectul lor;

să prezică efectele noilor tehnologii şi schimbului social-economic la dez-•	
voltarea infracţiunii şi, în acelaşi timp, să recunoască impactul potenţial 
pozitiv sau negativ asupra prevenirii infracţiunii şi parteneriatului şi să ac-
ţioneze respectiv;

să recunoască că opinia, filozofia şi retorica noţiunii de parteneriat trebuie •	
să fie practice dacă scopul este de a obţine şi sprijini beneficii adevărate în 
prevenirea infracţiunii;

să supravegheze motivarea, educaţia şi instruirea personalului, şi mobi-•	
lizarea responsabilităţii sociale în instituţiile private şi publice, la partici-
panţi voluntari şi cetăţeni de rând;

să acumuleze şi să facă accesibile cunoştinţele şi informaţiile credibile şi •	
valabile, să faciliteze schimbul de experienţă între actorii parteneriatelor 
în prevenirea infracţiunii, cu respectarea confidenţei profesionale şi a in-
formaţiei;

să promoveze studiul ştiinţific şi evaluarea abordării parteneriatelor în •	
prevenirea infracţiunii în termeni de operaţiune, rezultate şi legitimitate;

să încurajeze dezvoltarea unei baze de cunoştinţe sistematice şi de rigoa-•	
re a parteneriatului; să impărtăşească, să răspândească şi să aplice cunoş-
tinţele la nivel naţional şi internaţional; să sprijine abordarea bazată pe 
probe, inovativă, evoluţionară şi de îmbunătăţire, care se poate adapta 
schimbărilor.

La nivel naţional, Guvernul trebuie să-şi asume obligaţiunea de a coordona ini-
ţiativele în dezvoltarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de prevenire a 
infracţiunii şi de siguranţă socială (spre exemplu, prin crearea consiliilor naţio-
nale de prevenire a infracţiunii, adoptând programe speciale în acest sens etc.). 
Guvernul trebuie, de asemenea, să faciliteze o coordonare adecvată între autori-
tăţile politice la nivel regional şi local. Coordonarea eforturilor şi iniţiativelor po-
litice, precum şi planificarea strategică, constituie o cerinţă care nu este limitată 
la începutul parteneriatului, ci trebuie să fie efectuată pe bază continuă pentru 
a permite dezvoltarea soluţiilor la problemele care apar şi, în unele cazuri, chiar 
anticiparea lor.

Pregătirile de parteneriat implică inovare, tendinţă creativă şi o oarecare asuma-
re a riscului. Astfel, orice cadru legislativ trebuie să permită mai degrabă decât să 
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restrângă posibilitatea de adaptare la circumstanţe locale şi la condiţii modifica-
te. Stabilirea parteneriatelor poate fi sprijinită practic la nivel local prin metode, 
precum dezvoltarea modelelor de acorduri şi de contracte pentru executarea 
anumitor iniţiative.

vI.3. EtAPELE UNOR PARtENERIAtE DURABILE ALE SERvICULUI 
DE PROBAŢIUNE

vI.3.1. Iniţierea relaţiilor de parteneriat
Recomandarea Rec (2003) 21 cu privire la parteneriatul în prevenirea in-
fracţiunii menţionează că trebuie să se ţină cont de ciclul de dezvoltare a rela-
ţiilor de parteneriat, de la iniţiere, la posibila finisare. Abordarea acestui subiect 
în prezentul compartiment este efectuată în baza recomandării menţionate mai 
sus.

Relaţiile de parteneriat pot să inceapă la diferite etape de identificare şi solu-
ţionare a problemelor infracţionale. La iniţierea unei relaţii de parteneriat este 
necesar de a identifica clar natura problemelor care urmează a fi soluţionate şi 
de a determina dacă există metodele adecvate de prevenire sau dacă pot fi dez-
voltate asemenea metode.

Ulterior, trebuie determinat dacă există o instituţie care poate să-şi asume res-
ponsabilitatea sau este nevoie de o nouă agenţie ori de un nou parteneriat. Exis-
tenţa mai multor parteneriate în acelaşi domeniu trebuie examinată cu pruden-
ţă, astfel încât responsabilităţile partenerilor să nu se suprapună.

Criteriile de alegere a partenerilor potenţiali trebuie să se refere la scopul par-
teneriatului şi trebuie să includă:

competenţa lor şi resursele, inclusiv dacă e cazul, capacitatea de condu-•	
cere;

accesul la informaţie;•	

acoperirea pe care o prezintă la faţa locului (adică dacă acoperă corect •	
timpul şi mărimea teritoriului);

caracterul acceptabil/legitim pentru îndeplinirea rolului său, inclusiv o •	
anumită independenţă;

pregătirea lor de a colabora în baza unui echilibru adecvat al puterii eco-•	
nomice sau organizatorice şi efecuarea expertizei între parteneri;
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un echilibru adecvat între independenţă şi implicare, în lumea politică sau •	
în sectorul privat;

coinciderea scopurilor parteneriatelor cu responsabilităţile existente;•	

dispunerea de suficientă motivare profesională sau personală pentru asu-•	
marea responsabilităţii;

potenţialul lor de a explora noi metode de activitate atât la faza începă-•	
toare, cât şi pe parcursul existenţei parteneriatului.

Parteneriatele trebuie, de asemenea, să ia în considerare implicările limitate sau 
ad-hoc ale altor indivizi şi organizaţii care pot sprijini activităţile lor, spre exem-
plu, sponsorizarea anumitor evenimente sau schimbul de experienţă şi consili-
ere. Trebuie de recunoscut că parteneriatul eficient necesită existenţa, în primul 
rând, a încrederii între parteneri sau dezvoltarea acestei încrederi, care poate 
dura în timp şi poate necesita anumite eforturi. Aceasta constituie un motiv pen-
tru care o politică de creare a parteneriatelor de scurtă durată poate fi mai puţin 
eficientă decât una a parteneriatelor de lungă durată. În versiunea bună, trebuie 
să existe parteneriate de lungă durată în combinaţie cu parteneriate flexibile, de 
scurtă durată. Parteneriatele alternative sunt posibile la nivel local, regional şi 
naţional şi pot face faţă anumitor probleme infracţionale şi diferitor circumstan-
ţe. O abordare standart nu poate face faţă tuturor problemelor.

Baza organizatorică a parteneriatelor trebuie să fie determinată după cum ur-
mează (lista nu trebuie să sugereze o succesiune fixă sau o anumită ordine de 
importanţă):

analiza iniţială a problemelor infracţionale trebuie să fie efectuată cât mai •	
riguros posibil;

pe baza acestei analize, trebuie evaluate atât acţiunile strategice, cât şi •	
cele imediate;

trebuie să se tindă spre scopuri comune de reducere a problemelor infrac-•	
ţionale şi să fie definite criteriile adecvate de succes (pentru monitorizarea 
activităţii parteneriatului şi pentru evaluarea rezultatelor);

în circumstanţe adecvate, trebuie analizate unele tipuri de intervenţii de •	
prevenire care intră în sarcina parteneriatului, deşi, în alte cazuri, partene-
rii pot decide asupra abordărilor optime de prevenire numai când acestea 
sunt implementate;

problema ridicării fondurilor pentru costurile curente (pentru ambele •	
categorii de cheltuieli, cum ar fi localul, dar şi pentru implementarea ac-



IMPOrTaNţa şI NeCeSITaTea IMPLICărII COMUNITăţII  
ÎN aCTIvITaTea De PrOBaţIUNe

131

ţiunii de prevenire) trebuie examinată cu atenţie, deoarece experienţa a 
demonstrat că parteneriatele pierd prea mult timp pentru căutarea su-
portului financiar;

trebuie examinată finanţarea oricărei evaluări independente;•	

trebuie examinată durata existenţei parteneriatului – scurtă, medie sau •	
lungă;

scopurile iniţiale trebuie să includă acele scopuri care sunt realizabile ra-•	
pid şi uşor, pentru a da dovadă de acţiune şi succes, atât la inspirarea şi 
motivarea partenerilor, cât şi la generarea sprijinului extern;

trebuie creat un cadru de proceduri funcţionale, inclusiv care se referă la •	
schimbul de informaţie şi cunoştinţe în cadrul şi în afara relaţiilor de parte-
neriat, precum şi la procesul de luare a deciziilor şi de soluţionare a posibi-
lelor conflicte între parteneri. Totuşi, de principiu, trebuie adoptată o pozi-
ţie adecvată cu referire la faptul dacă parteneriatul trebuie să identifice în 
prealabil problemele interne şi să pregătească procedurile respective sau 
dacă trebuie doar să soluţioneze problemele care apar;

trebuie obţinută o definire clară şi o delimitare a competenţelor individu-•	
ale ale partenerilor (orice confundare a rolurilor trebuie să fi evitată) şi o 
evaluare a necesităţilor de instruire iniţială;

trebuie întocmite/adoptate standarde etice;•	

trebuie definită terminologia obişnuită de lucru;•	

trebuie discutate aşteptările reciproce între parteneri;•	

trebuie obţinută responsabilitatea organizaţiilor partenere;•	

trebuie convenită repartizarea rezonabilă şi adecvată a forţelor partene-•	
rilor (finanţare, numărul membrilor, perioada de funcţionare, utilizarea 
localului etc.) şi, dacă e cazul, trebuie stabilite proceduri de soluţionare a 
plângerilor;

trebuie întocmită structura parteneriatului, inclusiv ţinând cont de costu-•	
rile ce le implică;

numărul partenerilor trebuie să corespundă scopului parteneriatelor şi •	
considerentelor practice de colaborare (prea mulţi parteneri pot fi inutili 
fără anumite pregătiri de facilitare a colaborării);

trebuie dezvoltate reguli de bază în colaborarea cu presa şi trebuie elabo-•	
rată şi implementată o strategie de lansare a presei.
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vI.3.2. valorificarea şi menţinerea parteneriatelor
Pentru menţinerea şi monitorizarea tuturor condiţiilor benefice create în baza 
parteneriatului vor fi adoptate practici de bună supraveghere cu privire la revi-
zuirea, urmărirea şi atingerea scopurilor, metodelor şi planurilor de acţiune etc. 
Se vor întreprinde paşi pentru asigurarea fluctuaţiei minime (sau optime) a in-
divizilor în parteneriate, pentru sporirea eficienţei (prin posibilitatea schimbului 
de cunoştinţe comune) şi menţinerea încrederii. Membrii parteneriatelor trebuie 
instruiţi continuu pentru a asigura competenţa şi a facilita adaptarea la schimbă-
rile considerabile în activităţile parteneriatelor şi ale organizaţiilor parte.

Există o necesitate sporită de a respecta şi supraveghea atât dimensiunile poli-
tice, cât şi profesionale ale abordării parteneriatelor de prevenire a infracţiunii, 
în încercarea de a stabili un hotar clar între ele, spre exemplu, prin intocmirea 
regulilor etice şi a cadrului de activitate. Trebuie să se ajungă la un acord asupra 
principiilor de stabilire a priorităţilor de către parteneriate şi mecanismele admi-
nistrative şi democratice ale lor.

Schimbul cuvenit de informaţie între membrii anumitor parteneriate trebuie să 
fie facilitat prin dezvoltarea protocoalelor de protejare a informaţiei, confidenţia-
litatea şi legislaţia drepturilor omului şi, în special, privind obligaţiunile profesio-
nale ale partenerilor individuali. Este nevoie a dezvolta mecanisme de efectuare 
a revizuirilor şi de acţionare conform noilor contexte, în consultaţie cu toţi parte-
nerii şi cu alte persoane implicate în activităţile parteneriatului.

Comunicarea între parteneriate şi organizaţiile membre trebuie să fie suprave-
gheată în mod activ, atât pentru a menţine sprijinul colegilor, cât şi pentru a 
transmite noi perspective şi idei organizaţiilor membre şi grupurilor profesiona-
le respective. Partenerii trebuie să colaboreze cu presa şi cu publicul, în general, 
pentru a asigura acceptul în continuarea parteneriatelor şi a activităţilor lor spe-
cifice, în particular: trebuie să raporteze progresul în implementarea obiective-
lor, să prezinte rezultatele şi totalurile evaluărilor externe. Organizaţiile naţionale 
trebuie să preia conducerea la stabilirea unor standarde clare de asigurare a ca-
lităţii pentru conţinutul paginilor web, în special cu referire la informaţia despre 
experienţele parteneriatului.

Autorităţile administrative şi politice trebuie să fie ţinute la curent cu activita-
tea parteneriatelor pentru a asigura sprijinul lor în continuare. Fiecare partener 
trebuie să stabilească comunicări orizontale cu alte parteneriate pentru a face 
schimb de informaţii şi idei.

Relaţiile de parteneriat pot fi încheiate din câteva motive, spre exemplu: a fost 
atins scopul pentru care ele au fost create; situaţia infracţională şi problemele 
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infracţionale s-au schimbat în funcţie de scopul parteneriatelor existente de a 
organiza şi prezenta soluţii; efectul costisitor şi eficacitatea parteneriatelor este 
foarte scăzut şi nu poate fi ameliorat. La încheierea sau înainte de încheierea 
parteneriatului trebuie elaborată o strategie de ieşire care ar prevedea: asuma-
rea sau transmiterea responsabilităţilor morale sau legale, a obligaţiunilor şi a 
angajamentelor, inclusiv a clienţilor şi personalului; lichidarea sau transmiterea 
proprietăţii şi altor active, inclusiv a resurselor materiale şi a informaţiilor; rezer-
varea şi/sau transmiterea cunoştinţelor şi experienţei etc.

vI.4. ORGANIZAŢII şI INStItUŢII DIN COMUNItAtE CE POt 
CONtRIBUI LA REALIZAREA PLANULUI DE PROBAŢIUNE

Nr. 
crt. Instituţia, organizaţia Servicii prestate

1. Administraţia Publică 
Locală (APL)

• date privind evidenţa populaţiei;
• servicii de asistenţă socială;
• clarificarea problemelor de stare civilă;
• audierea pentru soluţionarea diferitor proble-

me de nivel local;
• colaborarea cu agenţiile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă;
• indetificarea unui loc de muncă;
• acordarea ajutorului în soluţionarea proble-

mei privind spaţiul locativ
2. Agenţia Teritorială pen-

tru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ATOFM)
www.anofm.md

• medierea muncii;
• organizarea târgurilor locurilor de muncă;
• informarea şi consilierea profesională;
• orientarea şi formarea profesională; 
• servicii de preconcediere;
• stimularea mobilităţii forţei de muncă;
• stimularea angajatorilor pentru încadrarea 

absolvenţilor în câmpul muncii;
• acordarea de credite;
• organizarea lucrărilor de interes public;
• acordarea ajutorului de şomaj;
• acordarea alocaţiilor de integrare sau reinte-

grare profesională
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3. Serviciul Stării Civile 
(SSC)
www.stare-civila.gov.md

• înregistrarea naşterii/decesului;
• înregistrarea căsătoriei/divorţului;
• legalizarea documentelor de stare civilă;
• eliberarea certificatului privind starea civilă;
• schimbarea numelui de familie sau a prenu-

melui;
• eliberarea duplicatelor certificatelor şi extra-

selor de pe actele de stare civilă;
• reconstituirea actelor de stare civilă;
• transcrierea actelor de stare civilă;
• anularea actelor de stare civilă

4. Direcţia de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Fa-
miliei
www.mpsfc.gov.md

1) în domeniul asigurărilor sociale: 
• determină mecanismele de aplicare a preve-

derilor legale referitor la stabilirea dreptului la 
pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a 
drepturilor acordate prin legi speciale; 

• conlucrează cu autorităţile administraţiei pu-
blice centrale şi locale în vederea soluţionării 
problemelor comune în domeniu; 

• coordonează şi monitorizează implementarea 
politicilor în domeniu de către Casa Naţională 
de Asigurări Sociale; 

• verifică periodic, pe baza rapoartelor primite 
de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, exe-
cutarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
2) în domeniul asistenţei sociale: 

• dezvoltă un sistem coerent de programe, mă-
suri, activităţi de suport şi protecţie a persoa-
nelor defavorizate; 

• evaluează impactul politicii în domeniul asis-
tenţei sociale în vederea reformării şi eficien-
tizării acordării prestaţiilor sociale şi sporirii 
accesului şi calităţii serviciilor sociale; 

• susţine şi asigură dezvoltarea bazei de date a 
beneficiarilor de prestaţii de asistenţă socială; 

• elaborează standarde de calitate pentru ser-
viciile sociale, în colaborare cu instituţiile din 
domeniu, cu specialiştii din sistemul de asis-
tenţă socială şi din sistemul de sănătate; 

• monitorizează activitatea reţelei de servicii 
sociale şi acordă asistenţă metodologică în ve-
derea dezvoltării serviciilor sociale alternative 
la nivel comunitar, în colaborare cu autorităţi-
le administraţiei publice locale şi reprezentan-
ţii societăţii civile;
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• inspectează calitatea serviciilor sociale presta-
te de instituţiile publice şi private, organiza-
ţiile neguvernamentale (asociaţiile obşteşti), 
în conformitate cu standardele de calitate 
prevăzute de legislaţie, şi întocmeşte rapoarte 
scrise, asigurând transmiterea acestora tutu-
ror autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale cu atribuţii în domeniu şi organizaţii-
lor private acreditate, ale căror servicii au fost 
inspectate; 

• elaborează şi implementează, în comun cu 
alte autorităţi publice centrale şi locale, politi-
ca de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţi-
onală a persoanelor cu disabilităţi;

• efectuează controlul asupra distribuirii mijloa-
celor de locomoţie pentru persoanele cu disa-
bilităţi şi a biletelor de reabilitare, precum şi a 
tuturor tipurilor de facilităţi pentru grupurile 
de cetăţeni defavorizaţi; 

• supraveghează acumularea mijloacelor finan-
ciare la Fondul republican de susţinere socială 
a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai 
defavorizate categorii ale populaţiei; 

• realizează programe în parteneriat cu organis-
mele şi instituţiile internaţionale în domeniul 
asistenţeisociale.

3) în domeniul protecţiei familiei şi drepturilor 
copilului: 

• asigură dezvoltarea mecanismelor de protec-
ţie socială a familiei cu copii, accesul copilului 
şi familiei la servicii de asistenţă socială de 
calitate; 

• susţine metodologic dezvoltarea acţiunilor 
comunitare axate pe prevenirea intrării copi-
lului în sistemul de îngrijire rezidenţial şi men-
ţinerea lui în mediul familial; 

• monitorizează aplicarea standardelor minime 
de calitate pe tipuri de servicii adresate copi-
lului în dificultate; 

• coordonează activitatea de tutelă şi curatelă 
şi de protecţie a drepturilor copiilor orfani şi a 
celor rămaşi fără îngrijire părintească;
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• coordonează, în comun cu autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, cu organis-
mele internaţionale şi organizaţiile neguver-
namentale, realizarea programelor sociale de 
protecţie a familiei şi copilului

4) în domeniul adopţiei: 
• coordonează şi monitorizează activităţile în 

domeniul adopţiei; 
• examinează actele necesare procedurii de ad-

opţie, în condiţiile legii; 
• asigură accesul la informaţia privind copiii 

luaţi în evidenţă pentru adopţie organizaţiilor 
prestatoare de acest serviciu; 

• colectează, analizează şi protejează informaţia 
despre adopţiile naţionale şi internaţionale; 

• monitorizează situaţia copilului în perioada 
procedurii de adopţie şi în perioada postad-
opţie naţională şi internaţională;

• susţine şi asigură dezvoltarea bazei de date 
privind adopţia

5) în domeniul asigurării egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie şi traficului de fiinţe umane: 

• coordonează, în comun cu autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, cu organis-
mele internaţionale şi organizaţiile neguver-
namentale, realizarea programelor sociale în 
domeniile de referinţă; 

• conlucrează cu unităţile gender din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice centrale în 
vederea asigurării egalităţii genurilor în toate 
domeniile de activitate; 

• cooperează cu organismele internaţionale în 
vederea aplicării pe plan naţional a metodolo-
giilor de implementare a principiilor egalităţii 
genurilor, promovate la nivel internaţional; 

• creează şi dezvoltă parteneriate sociale, în 
scopul prevenirii şi combaterii violenţei în fa-
milie, traficului de fiinţe umane şi al asigurării 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
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5. Secţia de Documen-
tare a Populaţiei
www.mdi.gov.md

• perfectarea şi eliberarea buletinului de identi-
tate al cetăţeanului Republicii Moldova;

• perfectarea şi eliberarea paşaportului al cetă-
ţeanului Republicii Moldova;

• eliberarea actelor de identitate din sistemul 
Naţional de Paşapoarte pentru cetăţenii 
straini şi apatrizi;

• eliberarea adeverinţelor cu utilizarea infor-
maţiei din Registrul de stat al populaţiei pe 
blanchete cu semne de protecţie (privind 
deţinerea, anularea paşaportului cetăţeanului 
Republicii Moldova şi plecarea persoanelor la 
trai permanent, privind apartenenţa etnică; 
componenţa familiei, domicilierea, schimbul 
actului de identitate, eliberarea certificatelor 
de confirmare a eliberării paşapoartelor cetă-
ţenilor Republicii Moldova)

6. Birourile notariale • autentificarea actelor juridice (testamente, 
procuri, contracte);

• efecuarea procedurii succesoriale notariale şi 
eliberarea certificatului de moştenitor;

• eliberarea certificatelor de proprietate;
• certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute 

de lege;
• legalizarea semnăturilor de pe documente;
• perfectarea actelor de protest al cambiilor 

(document financiar prin care semnatarul se 
obligă să achite necondiţionat, la un anumit 
termen, o sumă de bani);

• prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea 
neachitării lor;

• legalizarea copiilor de pe documente şi a ex-
traselor din ele;

• efectuarea şi legalizarea traducerilor de docu-
mente;

• transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juri-
dice altor persoane juridice şi fizice;

• primirea în depozit a sumelor băneşti şi titluri-
lor de valoare;

• primirea documentelor la păstrare;
• asigurarea dovezilor;
• eliberarea de duplicate de pe actele notariale 

pe care le-a întocmit, precum şi alte operaţi-
uni care nu contravin legislaţiei.
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Notarii acordă consultaţii în materie notarială, 
altele decât cele referitoare la conţinutul actelor 
notariale pe care le îndeplinesc şi la carepartici-
pă în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, 
la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu 
caracter notarial

7. Direcţiile învăţământ
www.edu.gov.md

• instruirea profesională;
• eliberarea certificatelor de absolvire a institu-

ţiei şcolare

8. Secţia de Poliţie • evidenţa adulţilor şi minorilor din sector cu 
comportament deviant;

• prestarea serviciilor de resocializare a acesto-
ra;

• profilaxia infracţiunilor în sector;
• intervenirea în caz de posedare, folosire sau 

răspândire a stupefiantelor, inclusiv la minori;
• prevenirea riscurilor de abuz, neglijare şi trafic 

de fiinţe umane
9. Agenţi economici • acordarea ajutorului material şi financiar;

• oferirea locurilor de muncă;
• oferirea locurilor de trai temporar

10. Centre de plasament • găzduirea temporară;
• asistenţa psihosocială
(în mun. Chişinău – Centrul de plasament pen-
tru tinerii postinstituţionalizaţi „Vatra”, Centrul 
de găzduire şi orientare a persoanelor fără do-
miciliu stabil, Azilul pentru bătrâni, Centrul de 
reabilitare socială a copiilor „Gavroş”, Centrul de 
reabilitare a adolescenţilor „CRAC”, Centrul Tem-
porar de Plasament pentru Minori etc.)

11. Cultele religioase • consilierea religioasă;
• acordarea ajutorului material şi financiar;
• reabilitarea persoanelor cu comportament 

adictiv;
• plasarea în câmpul muncii;
• oferirea locului de trai temporar;
• instruirea profesională
(în mun. Chişinău – Centrul de caritate şi terapie 
duhovnicească „Caterd”, Fundaţia „Sf. Ioan Teolo-
gul” etc.)
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12. Organizaţiile nongu-
vernamentale şi de 
caritate
www.civic.md

Categorii:
• educaţie, cercetare;
• drepturile omului;
• religie, culte şi etică;
• servicii sociale;
• copii şi tineret;
• dezvoltare comunitară;
• dezvoltare socială;
• persoane cu disabilităţi;
• caritate şi binefacere

13. Centrele Militare
www.army.gov.md

• evidenţa militară;
• serviciul militar;
• pregătirea premilitară a tinerilor, instruirea în 

cadrul catedrelor militare, pregătirea cetăţeni-
lor în cadrul formaţiunilor de protecţie civilă, 
formaţiunilor sanitare, voluntarilor ai Crucii 
Roşii;

• comisiile de recrutare şi încorporare în servi-
ciul militar şi în cel civil;

• examenul medical;
• protecţia socială şi juridică

14. Fondul Republican de 
Susţinere Socială a Po-
pulaţiei

• acordarea ajutorului financiar unic

15. Birourile de avocaţi
www.cnajgs.md
www.avocatul.md

• asistenţă juridică

16. Centrul medicilor  
de familie,  
instituţiile medicale
www.ms.md

• investigarea şi tratamentul medical

17. Instituţiile penitenciare
www.penitenciare.gov.
md

• acordarea indemnizaţiei;
• acordarea asistenţei psihosociale, medicale 

etc.

18. Radiodifuzorii şi presa • promovarea implicării comunitare;
• promovarea respectării drepturilor beneficia-

rilor serviciului de probaţiune
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vI.5. ExEMPLE DE COLABORARE A SERvICIULUI DE PROBAŢIUNE 
CU INStItUŢIILE DIN COMUNItAtE

Mai jos sunt prezentate câteva exemple ale unor parteneriate ale serviciului de 
probaţiune cu instituţiile din comunitate (din practica naţională).

Exemplul i

Se constată o creştere a nivelului de violenţă în şcoală şi o creştere a nivelului de 
delincvenţă printre minori. Serviciul de probaţiune, la fel ca şi autorităţile şcolare, 
nu pot asigura în mod separat tratamentul corespunzător al comportamentului 
minorilor. Totodată, este şi o misiune a poliţiei de a asigura ordinea. În acest sens, 
se definesc obiectivele şi sarcinile de colaborare. Se desemnează un consilier de 
probaţiune, responsabil de o anumită instituţie de învăţământ. 

Consilierul de probaţiune analizează informaţia prezentată de către dirigintele 
de clasă referitor la abaterile comportamentale ale elevilor, prezenţa şi abando-
nul şcolar, reuşita şcolară etc. Sunt prezentate, referitor la anumite persoane din 
grupul de risc, şi observaţiile psihologului sau ale altor persoane. Consilierul de 
probaţiune formează un grup de persoane din grupul de risc, cu care desfăşoară 
activităţi de prevenire şi acordă consultanţă în anumite probleme. 

Poliţistul de sector prezintă efectele diferitor modele de comportament şi care 
ar putea fi consecinţele. 

Uneori consilierul de probaţiune lucrează cu beneficiarii în mod individual, al-
teori – în grup. De asemenea, consilierul de probaţiune acordă o anumită asis-
tenţă profesorilor în abordarea problemelor disciplinare în şcoală sau a medierii 
conflictelor (o împărtăşire de experienţă a probaţiunii). Adiţional, consilierul de 
probaţiune facilitează accesul unor profesori interesaţi la materialele din dome-
niul justiţiei juvenile. 

Împreună cu autorităţile şcolare, în caz de necesitate, consilierul de probaţiune 
face vizite la domiciliu pentru a „responsabiliza” părinţii beneficiarului minor al 
serviciului de probaţiune. Poliţistul de sector monitorizează comportamentul 
minorului condamnat condiţionat, la fel ca şi al altor persoane, în locurile publice 
(alimentară, discotecă etc.). Consilierul de probaţiune poate participa la întruni-
rile regulate ale profesorilor cu observaţiile sale de rigoare referitor la compor-
tamentul beneficiarilor de probaţiune cu vârsta şcolară. La aceste şedinţe sunt 
prezentate noi modalităţi de colaborare. Toţi actorii implicaţi pot decide o me-
todă lucrativă de circuit al informaţiei (telefon, internet şi excluderea scrisorilor 
care durează în timp). 
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Potenţial poate fi implicat şi sectorul privat (reducerea taxei de înscriere la clubul 
sportiv pe baza recomandării consilierului de probaţiune şi conform informa-
ţiilor furnizate de către toţi partenerii referitor la frecventarea lecţiilor, însuşita 
curentă, conflictele şi litigiile beneficiarului minor etc.). 

ONG-urile oferă serviciile şi programele lor zilnice în mod prioritar. Actorii vizaţi 
asigură vizibilitate locală a parteneriatului lor prin intermediul mass-media. 

Exemplul ii

Problemele tinerilor condamnaţi urmează a fi abordate în comunitate în parte-
neriat. Administraţia şcolară şi corpul profesoral au demonstrat intenţia de a fa-
cilita activităţile extraşcolare ale tinerilor. Astfel, au decis susţinerea demersului 
de formare a unui cadru de discuţie a problemelor cu care se confruntă tinerii. 
Le-au oferit spaţiul necesar pentru discuţii. Au facilitat invitarea diferitor specia-
lişti din comunitate, au mediat întrunirea tinerilor cu părinţii. Au oferit posibili-
tatea clubului tinerilor să-şi expună opiniile în cadrul adunării cu părinţii. Tinerii 
comunicau din timp agenda discuţiilor lor consilierului de probaţiune şi altor 
persoane interesate. Astfel, consilierul de probaţiune împreună cu asistentul so-
cial, ulterior şi cu reprezentantul bisericii au avut posibilitatea să abordeze unele 
teme care erau tratate în mod diferit de tineri şi de adulţi. Unul dintre efectele 
imediate a fost sporirea atenţiei şi suportului pentru colegii care au început a 
avea comportament dificil sau chiar au început a consuma droguri, inclusiv pen-
tru beneficiarii serviciului de probaţiune. Astfel, abilitarea tinerilor cu responsa-
bilităţi a contribuit la sporirea nivelului de securitate în localitate şi la reducerea 
considerabilă a încălcărilor legii (în special a scăzut numărul contravenţiilor de 
ordine publică). 

Exemplul iii

Tinerii încearcă să găsească modele de urmat. Activitatea poliţistului de sector, 
la fel ca şi cea a consilierului de probaţiune, poate servi drept unul dintre aceste 
modele. Or, prin implicarea şi descrierea activităţilor cotidiene ale specialiştilor 
din comunitate în cadrul unor şedinţe în şcoală, poate fi formată la tineri o anu-
mită motivaţie pentru comportamentul prosocial, ataşamentul pentru valorile 
sociale. Drept rezultat, a sporit frecvenţa şcolară a tinerilor, iar comportamentul 
şi atitudinile unor tineri s-au modificat în raport cu „profesorii ce insistă să în-
văţăm lucruri inutile”. În schimb, consilierul de probaţiune a obţinut „un mediu 
favorabil” de reintegrare socială a unor beneficiari ai serviciului de probaţiune de 
vârstă şcolară (condamnaţi condiţionat cu un termen de probă).



MaNUaLUL CONSILIerULUI De PrOBaţIUNe142

Exemplul iv

Anumite persoane din comunitate ar putea fi dispuse să accepte rolurile de vo-
luntari ai servicului de probaţiune (de exemplu, fostul primar, dascălul de la bi-
serică, psihologul din şcoală). Totodată, unii infractori au nevoie de asistenţă şi 
consultanţă imediată în problemele cotidiene. Consilierul de probaţiune a făcut 
o instruire sumară cu aceşti voluntari, explicând în detaliu misiunea, rolul servi-
ciului de probaţiune, modalitatea de colaborare cu voluntarii, responsabilităţile 
voluntarului şi ale beneficiarului serviciului de probaţiune, a precizat modalita-
tea de interacţiune dintre voluntari şi serviciul de probaţiune. El s-a convins că 
voluntarii dau dovadă de o înţelegere comună, de un model pozitiv de compor-
tament, au încredere că persoanele, inclusiv „infractorii înrăiţi” sunt pasibile de 
a se schimba, au posibilitate şi dorinţă de a participa la activităţile comune de 
planificare, discutare a activităţii, sunt responsabili şi punctuali, sunt deschişi şi 
oneşti, respectă obligaţia de confidenţialitate, demonstrează o atitudine nedis-
criminatoare şi nu „judecă” beneficiarii, sunt capabili să lucreze individual şi în 
echipă, pot stabili relaţii suportive cu beneficiarii, sunt comunicabili, pot contac-
ta voluntarii în orice moment, sunt accesibili. Consilierul de probaţiune a coordo-
nat cu şeful serviciului de probaţiune modalitatea de implicare şi interacţiune cu 
voluntarii. Şeful serviciului a susţinut această iniţiativă, fiind conştient de faptul 
că consilierii de probaţiune „sunt supraobosiţi, pe alocuri plictisiţi” de activiatea 
care o desfăşoară; deseori organizează activităţi doar în oficiu, fără a acorda un 
suport real în comunitate, la locul unde domiciliază şi lucrează beneficiarii; uniii 
consilieri de probaţiune, în special cei tineri, nu au suficientă experienţă în anu-
mite domenii, spre deosebire de anumiţi voluntari cu o bogată experienţă de 
viaţă; numărul mare de cazuri nu le permite să pătrundă în esenţa fiecărui caz 
etc. Şeful oficiului de probaţiune a susţinut această implicare comunitară, încer-
când permanent să analizeze procesul şi rezultatele acestei colaborări. În caz de 
necesitate, erau făcute ajustările de rigoare. Ca efect, niciun beneficiar de pro-
baţiune nu a încălcat condiţiile stabilite în termenul de probă. Mai mult decât 
atât, după 4 ani unii dintre beneficiari (fostul agronom din localitate) s-a oferit să 
acorde suport şi consultanţă în domeniul agricol noilor beneficiari ai serviciului 
de probaţiune (un nou ciclu de voluntariat).

Exemplul v

Consilierul de probaţiune, responsabil de un anumit teritoriu administrativ, a 
constatat că în cadrul cominităţii nivelul de înţelegere a probaţiunii este superfi-
cial. Mulţi dintre colegi i-au reproşat că nimeni nu este interesat în acordarea de 
ajutor. Toţi îşi frământă minţile cu problemele şi afacerile lor. Totuşi, fiind convins 
că va avea un impact cât de mic, consilierul de probaţiune a decis să participe, cu 
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anumite propuneri, la adunările reprezentanţilor comunităţii. Adiţional, a plasat 
materiale în ziarele regionale şi locale. La început era mai dificil, ulterior chiar 
ziariştii se adresau la el. Consilierul de probaţiune a dat dovadă de prundenţă şi 
nu a încălcat obligaţia de confidenţialitate, reuşind să prezinte în presă materiale 
şi informaţii care interesau tot mai mult. Mai mult decât atât, fără a spune nume-
le beneficiarilor, a precizat şi a adus mulţumiri publice instituţiilor care s-au im-
plicat în reabilitarea beneficiarilor serviciului de probaţiune. Unii dintre agenţii 
economici, în scop de marketing, au susţinut anumite acţiuni de interes public. 
Pe parcursul a 2 ani, consilierul de probaţiune a fost telefonat referitor la com-
portamentul unor beneficiari (în localităţile mici populaţia cunoaşte pe cei „care 
au trecut pe la judecată şi prin puşcărie”). Suprinzător a fost faptul că persoanele 
nu se refereau la comportamentul beneficiarului, dar la planurile de viitor ale 
acestuia, la faptul că „a venit la curăţat fântâna”, a devenit „gospodar, deoarece a 
făcut ordine în ogradă şi, de unde are, de unde nu are, a îndreptat gardul ca să 
arate a gospodărie şi nu mai umblă beat noaptea prin sat”. Uneori, când veneau 
la piaţă în raion, oamenii din sat „treceau şi pe la consilierul de probaţiune” ca să 
le dea un sfat referitor la copiii lor. 

Exemplul vi

La o întrunire publică la primărie, reprezentanţii universităţii din localitate, în 
special, de la facultăţile „mai puţin populare”, precum asistenţa socială şi psiho-
logia, au menţionat că nu ştiu ce să facă cu „studenţii la practică”. Un consilier 
de probaţiune ingenios a menţionat că ar putea angaja în oficiu 3 persoane, iar 
pentru o perioadă mai îndelungată chiar şi mai multe. Astfel, au convenit cu pro-
fesorii de la universitate modalitatea în care trebuie să se desfăşoare practica de 
instruire. Cu titlu de experiment, au distribuit studenţii pentru perioade diferite 
de practică. Au convenit zilele de prezentare a studenţilor şi au întocmit un gra-
fic. Au împărţit rolurile. Studenţilor le-au revenit iniţial nişte roluri mai sumare – 
comunicarea cu cei din reţeaua socială a beneficiarilor, ţinerea evidenţei docu-
mentare. Ulterior, au avut „acces” şi la beneficiari. Cu timpul, sarcinile şi atribuţiile 
consilierilor au început a fi împărtăşite anumitor voluntari, studenţi din anii su-
periori de facultate. Voluntarii stagiari sperau că vor fi angajaţi la serviciu. Doar 
unul a fost angajat (era un singur loc disponibil). În schimb, ceilalţi au beneficiat 
de recomandări credibile ale consilierului de probaţiune, ceea ce le-a permis să 
găsească un loc de muncă similar (doi – la penitenciar, unul – la comisariatul de 
poliţie în calitate de pedagog, altul – într-un proiect). Întrebaţi ce cred despre 
experienţa de voluntariat şi stagiere la serviciul de probaţiune, unul dintre vo-
luntari a menţionat: „Astăzi nu prea este de lucru. Toţi plătesc puţin, dar vor oa-
meni cu experienţă. Când am spus că am absolvit facultatea acum două luni, am 
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văzut scepticism pe faţa angajatorului. I-am zis persoanei care examina actele 
că am anumită experienţă în probaţiune. Unica replică a fost că beneficiarii lor 
sunt diferiţi de cei de la probaţiune, nu sunt „bandiţi sau infractori”, dar dacă te-ai 
descurcat cu ei, atunci cu ai noştri la sigur. Şi am fost angajat”. Nu putea fi lăsată 
fără observaţie şi opinia beneficiarilor serviciului de probaţiune. Consilierul de 
probaţiune a întrebat de cei de vârstă şcolară ce cred de „venirea drei D.P. pe la ei 
la şcoală”. Copiii au relatat că „D.P. e mai tânără ca diriginta şi uneori ne dă sfaturi 
mai bune”. De fapt, D.P. fiind studentă la o facultate pedagogică a încercat să 
aplice cu beneficiarii de probaţiune cele însuşite pe băncile universitare. Copiii 
au evidenţiat diferenţa şi gradul de implicare în activităţi atunci când se aplică 
metode noi, ca cele interactive.
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vII.1. ACtE NORMAtIv-jURIDICE ALE REPUBLICII MOLDOvA

1. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, nr. 72-74 din 14.04.2009.

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003, Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, nr.104-110 din 07.06.2003.

3. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 214-220 din 05.11.2010.

4. Legea cu privire la probaţiune nr.8-XVI din 14.02.2008, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.103-105 din 13.06.2008.

5. Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile 
de detenţie nr. 297-XIV din 24.02.1999, Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, nr. 39-41 din 22.04.1999.

6. Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-35 din 09.03.2007.

7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 918 din 05.10.1999 cu pri-
vire la crearea Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor 
eliberate din locurile de detenţie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 112-114 din 14.10.1999.

8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 23.04.2009 cu 
privire la unele măsuri de reintegrare socială a persoanelor eliberate 
din locurile de detenţie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 86-88 
din 08.05.2009.

SURSE REcOmANdATE

Capitolul VII.
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9. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub 
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003, Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, nr. 16-18 din 23.01.2004.

10. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de proba-
ţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 166-168 din 14.09.2010.

11. Regulamentul Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a 
persoanelor eliberate din locurile de detenţie, aprobat prin decizia Consi-
liului la nr. 3 din 30.12.2008.

12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea 
condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psihosociale 
persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind mo-
dul de întocmire a referatului presentenţial de evaluare a personalităţii, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-11 din 23.01.2009.

13. Instrucţiunea cu privire la activitatea de probaţiune sentenţială în co-
munitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori, aprobată prin Ordi-
nul şefului Oficiului central de probaţiune nr. 92 din 30.05.2011.

vII.2. REGLEMENtăRI INtERNAŢIONALE

1. Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată la New York la  
10 decembrie 1948. Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU 
prin Rezoluţia 217 A (III) din 10.12.1948. Republica Moldova a aderat la de-
claraţie prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217-XII din 
28.07.1990. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 
I, pag. 11.

2. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la  
16 decembrie 1966 la New York. Adoptat şi deschis spre semnare de Aduna-
rea Generală a ONU la 16 septembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 (XXI). Intrat în 
vigoare la 23 martie 1967. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 217-XII din 28.07.1990. În vigoare pentru Republica Moldova din 
26 aprilie 1993. Publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volu-
mul I, pag. 30.

3. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Gene-
rală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York. A intrat în vigoare 
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la 20 septembrie 1990. Republica Moldova a aderat la Convenţie prin Hotă-
rârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990. În vigoare pentru Republica 
Moldova din 25 februarie 1993. Publicată în ediţia oficială „Tratate internaţio-
nale”, 1998, volumul I, pag. 51.

4. Convenţia europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor condi-
ţionali sau infractori liberaţi condiţionat.

5. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la adminis-
trarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), recomandat în ve-
derea adoptării de către cel de-al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru 
prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor, care a avut loc la Milano în 
perioada 26 august – 06 septembrie 1985 şi adoptată de Adunarea generală 
în Rezoluţia sa 40/33 din 29.11.1985.

6. Regulile minime ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri ne-
privative de libertate (Regulile de la tokyo), Rezoluţia 45-110 din 1990, 
adoptată la cea de-a 68-a şedinţă plenară din 14.12.1990.

7. Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile 
(Principiile de la Riyadh), Rezoluţia 45/112 din 14.12.1998, adoptată la cea 
de-a 68-a Sesiune Plenară.

8. Recomandarea Nr. R 11 (80) a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre cu privire la detenţiunea în aşteptarea judecării, 
adoptată de către Comitetul de Miniştri la 27 iunie 1980 la cea de-a 31 adu-
nare a vice-miniştrilor.

9. Recomandarea Nr. R (87) 18 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre cu privire la simplificarea justiţiei penale, adoptată 
de către Comitetul de Miniştri la 17 septembrie 1987 la cea de-a 410-a întru-
nire a prim-miniştrilor.

10. Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre 
referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunita-
te, adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 octombrie 1992, la cea de-a 482-a 
reuniune a vice-miniştrilor.

11. Recomandarea Nr. R 19 (99) a Comitetului de Miniştri către statele membre 
cu privire la medierea în cazuri penale, adoptată de Comitetul de Miniştri la 
15 septembrie 1999.

12. Recomandarea Nr. R 22 (99) a Comitetului de Miniştri către statele membre 
cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei închiso-



MaNUaLUL CONSILIerULUI De PrOBaţIUNe148

rilor, adoptată de Comitetul de Miniştri la 30 septembrie 1999, la cea de-a 
681-a întrunire a vice-miniştrilor.

13. Recomandarea (2000) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei că-
tre statele membre privind îmbunătăţirea aplicării normelor europene cu 
privire la sancţiunile şi măsurile comunitare, adoptată de Comitetul de 
Miniştri la 29 noiembrie 2000 la cea de-a 731-a întâlnire a vice-miniştrilor.

14. Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre privind liberarea condiţionată (parole), adoptată la 
24 septembrie 2003 la cea de-a 853-a întrunire a vice-miniştrilor.

15. Recomandarea Rec (2003) 23 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre privind managementul administraţiei penitenciare-
lor în privinţa condamnaţilor pe viaţă şi a celor pe termen lung, adoptată la  
9 octombrie 2003 la cea de-a 855-a întrunire a vice-miniştrilor.

16. Recomandarea Rec (2006) 2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre privind regulile penitenciare europene, adoptată la 
11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a întrunire a vice-miniştrilor.

17. Recomandarea Rec (2006) 8 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre privind asistenţa acordată victimelor infracţiunilor, 
adoptată la 14 iunie 2006 la cea de-a 967-a întrunire a vice-miniştrilor.

18. Recomandarea Rec (2006) 13 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
către statele membre cu privire la cercetarea în stare de arest preventiv, 
condiţiile de desfăşurare şi măsurile de protecţie împotriva abuzului, adop-
tată de către Comitetul de Miniştri la 27 septembrie 2006, la cea de-a 974-a 
întrunire a vice-miniştrilor.

19. Recomandarea CM/Rec (2010) 1 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Eu-
ropei către statele membre cu privire la Regulile de Probaţiune ale Consi-
liului Europei, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010 la 
cea de-a 1075-a adunare a vice-miniştrilor.
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1. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 
14 noiembrie 2008 cu privire la practica aplicării unor prevederi ce regle-
mentează punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu carac-
ter penal; http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTARIREA%20nr.% 
206%20_2008_%20cu%20privire%20la%20%20practica%20aplicarii%20
unor%20prevederi%20ce%20reglementeaza%20punerea%20in%20aplica-
re%20a%20hotararilor%20judecatoresti%20cu%20caracter%20penal.pdf.

2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 
4 iulie 2005 despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor 
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prevederi ale legislaţiei naţionale şi internaţionale privind aplicarea 
pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 
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din 22 noiembrie 2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale 
privind minorii (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldo-
va, 2005, nr.7, pag.6); http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTĂRÂ-
REA%20nr.39%20(2004)Cu%20privire%20la%20practica%20judiciară%20
în%20cauzele%20penale%20privind%20minorii.pdf.

4. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.16 
din 31 mai 2004 cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiu-
lui individualizării pedepsei penale, (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, 2004, nr.6, pag.22); http://www.csj.md/admin/public/
uploads/HOTĂRÂREA%20%20nr.16(2004)Cu%20privire%20la%20aplica-
rea%20în%20practica%20judiciară%20a%20principiului.pdf. 




