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INTRODUCERE   
Formarea iniţială a consilierilor de probațiune este una dintre atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al Justiţiei. Ea 

constituie garanţia familiarizării cu instituţia probaţiunii şi formarea abilităţilor în domeniul asistenţei, consilierii şi controlului 
persoanelor aflate în conflict cu legea. 

În temeiul Legii cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, formarea inițială a consilierilor de 
probațiune se desfășoară timp de 3 luni. 

Formarea este realizată sub formă de cursuri și stagii de practică, respectiv: 
a) cursuri la INJ, cu durata de 3 săptămîni; 
b) stagiu de practică în oficiile de probațiune, cu durata de 6 săptămîni; 
c) cursuri la INJ, cu durata de 3 săptămîni. 
După absolvirea cursurilor de formare inițială, consilierii de probațiune susțin examene de capacitate, care sînt precedate 

de 8 ore de sinteză. După promovarea examenelor de capacitate, consilierilor de probațiune li se înmînează certificatele 
respective. 

Formarea iniţială în cadrul INJ are drept scop formarea consilierilor de probațiune competenţi, cu capacităţi/abilităţi 
practice care să asigure modalităţi eficiente de reabilitare a infractorilor, prevenind astfel recidiva.  

Pentru atingerea acestui scop, INJ îşi propune formarea consilierilor de probațiune cu următoarele competenţe: 
• cunoașterea,  interpretarea  și  aplicarea  corectă şi uniformă a normelor  juridice  care  reglementează  instituţia 

probaţiunii,  statutul  și  activitatea  consilierilor  de probațiune; 
• dezvoltarea/formarea capacităţilor/abilităţolor profesionale corespunzător specificului funcţiei; 
• cunoașterea și posedarea standardelor naţionale și internaționale de deontologie profesională; 
• cunoașterea și utilizarea celor mai eficiente şi moderne tehnologii informaţionale în exercitarea atribuțiilor; 
• autoinstruire, perfecționare profesională continuă; 
• autoanaliză, autoevaluare şi capacități de identificare a soluțiilor în problemele din domeniul de activitate; 
• contribuirea la implementarea şi promovarea concepţiei și a principiilor instituţiei probaţiunii. 
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I. Discipline de studiu – 240ore 
 

Nr. 
d/o 

 
Denumirea disciplinei 

Total ore 
(curs/practice) 

Metodologia 
de evaluare 

 
1. 

 
Instituț ia probaț iunii 16(6/10) 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

 
2. 

 
Organizarea și funcționarea organelor de 
probațiune. 
 

16(6/10) 
Teste pentru 

verificarea 
cunoștințelor 

 
3. 

 
Baza nornativă a probaț iunii 20(8/12) 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
4 

  
  Probaţiunea  presentenţială 
 

14(4/10) 
Teste pentru 

verificarea 
cunoștințelor 

 

 
5 

 
Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară 
 

24(10/14) 
Teste pentru 

verificarea 
cunoștințelor 

 

6 Resocializarea ș i reintegrarea socială 40(16/24) 
Teste pentru 

verificarea 
cunoștințelor 

 

 
7 

 
Probaţiunea juvenilă 
 

14(6/8) 
Teste pentru 

verificarea 
cunoștințelor 
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8 Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune 

 
16(4/12)  
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

  
9 

   
   Deontologia profesională consilierilor de probațiune ș i managementul resurselor  
   umane 
 

 
18(4/14) 
 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
10 

 
Programe probaţionale şi instrumente specifice de lucru 
 

 
18(4/14) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
11 

 
Monitorizarea pedepselor comunitare 
 

 
16(4/12)             

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
12 

 
Abilităţi de comunicare 
 

 
10(4/6) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
13 

 
Aspecte CEDO incidente activității consilierului de probațiune 
 

 
10(4/6) 

 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 

 
14 

 
Familiarizarea cu legislația anticorupție 
 

 
8(4/4) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
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I. Stagiu de practică la oficiile de probațiune– 240 ore 
II. Examenele de capacitate 

 1. Ore de sinteză = 8 ore 
 2. Examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor la disciplinele: 

- Organizarea și funcționarea organelor de probațiune; 
- Probaţiunea sentenţială în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară; 
- Resocializarea și reintegrarea socială; 
- Probaţiunea juvenilă. 

 
CALENDAR ACADEMIC 

privind formarea iniţială a consilierilor de probaţiune 
 

Activitatea didactică Perioada 
(10 august–10 noiembrie 2015) 

Cursuri şi seminare  10 august – 1 septembrie 2015 

Stagiul de practică 2 septembrie – 13 octombrie 2015 

Cursuri şi seminare 14 octombrie  – 3 noiembrie 2015 

8 ore de sinteză  4 – 5 noiembrie 2015 

Examene de capacitate 6 noiembrie 2015 

Contestaţii 9 noiembrie 2015 

Eliberarea atestatelor   

 


