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I. PRELIMINARII 

 

Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a 

condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni, cauzînd anumite restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii 

sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din 

partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe 

fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.   

Legislaţia penală a Republicii Moldova prevede şi institutul liberării condiţionate înainte de 

termen de pedeapsă. Persoanele aflate mult timp în detenţie îşi pierd deseori capacităţile şi 

deprinderile care sunt în societate. Eliberîndu-se persoanele date nimeresc într-o situaţie dificilă 

şi sunt deseori respinşi de membrii comunităţii. Sarcina consilierului de probaţiune de a se 

implica în procesul de reintegrare în societate al acestei parte al comunităţii, deoarece ei sunt 

aceleiaşi membrii ca şi alţii, dar cu încălcarea regulilor de viaţă în societate.  

Adaptarea socială este un element important în reducerea recidivei şi de la nivelul de 

pregătire a consilierului către această activitate depinde şi rezultatul final. O importanţă majoră 

este implicarea actorilor comunităţii în reintegrarea ex-deţinuţilor. Instruirea în disciplina dată 

este orientată spre cunoaştere, aplicare şi integrare.  

Cunoaşterea include acumulare de informaţie şi sistematizare de concepte în domeniul 

organizarea şi funcţionarea serviciului de probaţiune. Aplicarea va forma abilităţi practice pentru 

activităţile de probaţiune. Integrarea ţine de formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a reda 

cunoştinţele teoretice şi a folosi abilităţile practice în activitatea profesională de toate zilele şi la 

rezolvarea problemelor complicate. 
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

 

 

La studierea disciplinei ”Organizarea procesului de asistenţă consiliere şi control al 

persoanelor aflate în conflict culegea” consilierul de probaţiune trebuie: 

 

La nivel de cunoştinţe şi înţelegere: 

 Să definească noţiunea de management şi supervizare în probaţiune; 

 Să cunoască elementele de management şi liderism; 

 Să definească noţiunea de asistenţă şi consiliere; 

 Să definească noțiunea de control; 

 Să relateze conceptul, etapele şi modalităţile de asistenţă şi consiliere; 

 Să relateze procedura de asistenţă şi consiliere; 

 Să  relateze procedura de control al subiecţilor probaţiunii;   

 Să relateze tehnici de lucru în procesul de asistenţă şi consiliere; 

 Să definească noţiunea de plan de acţiuni şi intervenţie; 

 Să relateze procesul de elaborare şi implementarea planului de intervenţie; 

 Să relateze procedura de monitorizare şi evaluare a controlului. 

 

La nivel de aplicare: 

 Să aplice în practică elementele de management; 

 Să aplice în lucrul cotidian procesul de asistenţă şi consiliere; 

 Să organizeze procesul de control al subiecţilor probaţiunii; 

 Să aplice corect procedura de întocmire a planului de acţiuni şi de intervenţie; 

 Să aplice corect procedura de monitorizare şi evaluare a procesului de control al subiecţilor 

probaţiunii; 

 

La nivel de integrare: 

 Să recomande soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de asistenţă şi consiliere; 

 Să propună modalităţi de performanţă în domeniul controlului subiecţilor probaţiunii; 

 Să înainteze propuneri referitor la management şi supervizare în procesul de probaţiune; 

 

 

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

 

Numărul de ore 
Modalitatea de evaluare Responsabil de disciplină 

C P 

Teste pentru verificarea 

cunostinţelor 
Vladimir Popa 

8 16 
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IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

 

4.1.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs 

Nr. 

crt. 
Tema 

Realizarea 

în timp 

(ore) 

1. Management,  liderism şi supervizare în probațiune. 2 

2. 

Concepte, etape şi modalități de asistență, consiliere și control al 

subiecților probațiunii. Capcane și tehnici în procesul de asitență și 

consiliere.  
2 

3. 
Elaborarea şi implementarea Planului de acțiuni sau intervenție. Termene 

în activitatea de asistență și consiliere. 
2 

4.  Monitorizarea şi evaluarea procesului de control. 2 

 TOTAL 8 

 

4.2. Tematica şi repartizarea orelor de seminar 

Nr. 

crt. 
Tema 

Realizarea 

în timp 

(ore) 

1 Management, liderism şi supervizare în probaţiune. 2 

2. 
Modalităţi de asistenţă, consiliere şi control al subiecţilor probaţiunii. 

Tehnici în procesul de asistenţă şi consiliere.  
4 

3 Elaborarea şi implementarea Planului de intervenţie.  4 

4 Monitorizarea şi evaluarea procesului de supraveghere. 6 

 TOTAL 16 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

 

 

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

 Să cunoască despre management şi 

liderism; 

 Să înţeleagă principalele reguli în 

organizarea muncii. 

 Să cunoască legislaţia muncii în 

domeniu; 

 Să cunoască legislaţia administrativă 

în domeniu; 

 Să distingă cele mai importante reguli 

în gestionarea banilor; 

 Să fie familiarizat cu activitatea 

instituţiilor financiar- bancare. 

 Să cunoască conceptul, etapele şi 

modalităţile de asistenţă şi consiliere; 

 Să cunoască despre posibile capcane şi 

tehnici care pot fi în activitatea de 

asistenţă şi consiliere; 

 Să  distingă  supravegherea  de 

asistenţă în cadrul  probaţiunii; 

 Să  formuleze  concluzii  privind 

perspectivele  resocializării; 

 Să fie familiarizat cu noile metode  de  

planificare a activităţii  probaţionale; 

 Să  poată  evalua actori  sociali incluşi  

în  reţeaua  socială; 

 Să fie familiarizaţi cu noile programe 

de resocializare. 

 Să cunoască ce este şi cum se 

întocmeşte planul de acţiuni sau 

intervenţie; 

 Să cunoască ce este şi procesul de 

control al subiecţilor probaţiunii; 

 Să cunoască despre procesul de 

monitorizare şi evaluarea procesului 

de control.  

 Noţiunea şi importanţa managementului; 

 Organizarea activităţii consilierilor de 

probaţiune; 

 Regimul de lucru, concediile, ordinele 

interne; 

 Gestionarea salariilor; 

 Administrarea timpulu 

 Ce este asistenţa şi consilierea, etapele şi 

modalităţile de activitate; 

 Procesul de evaluare  

 Planificarea evaluării 

 Planificarea evaluării  iniţiale 

 Colectarea informaţiilor şi analiza 

datelor 

 Consultarea de materiale 

 Culegere a informaţiei: 

 Estimarea riscului 

 Reguli de estimare a riscului 

 Factorii criminogeni 

 Model de estimare a riscului prin analiza 

factorilor criminogeni 

 Controlul riscului 

 Noţiune de supraveghere. 

 Temeiul supravegherii 

 Verificarea modului de respectare a  

obligaţiunilor stabilite de instanţă-

procuror 

 Înregistrarea beneficiarului şi î 

nştiinţarea organelor abilitate 

 Înştiinţarea şi convocarea beneficiarului 

 Pregătirea pentru prima întrevedere 

 Prima întrevedere 

 Natura şi frecvenţa întîlnirilor din 

treconsilierul de probaţiune şi beneficiar 

pe perioada supravegherii 

 Încheierea supravegherii 

 Verificarea la domiciliu, locul de muncă, 

de studii, etc. 
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VI. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

 

6.1. Mostră de evaluare curentă 

Evaluări sumative periodice: lucrări de control 

 

Mostră 1 

Lucrare de control la tema:Asistenţa şi consilierea 

 

Subiectul 1. Conceptul de asistenţă şi consiliere 

1. Descrieţi daţi noţiune de asistenţă şi consiliere 

2. Etapele consilierii 

3. Forme de consiliere 

 

Subiectul 2. Evaluarea necesităţilor riscului, motivaţiei pentru schimbare 
1. Aspecte generale 

2. Evaluarea riscului 

3. Planul de intervenţie 

4. Studiu de caz 

Mostra 2 

Lucrare de control la tema:  Supravegherea  

 

Subiectul 1.Noţiunea de supraveghere 

1. Temeiul supravegherii 

2. Etapele supravegherii 

3. Planul de supraveghere 

4. Studiu de caz 

 

Subiectul 2. Monitorizarea şi evaluarea procesului de supraveghere . 

1.Descrieţi acţiunile consilierului în cazul aplicării obligațiunilor conform art.90, 91 CP RM 

2. Descrieţi acţiunile consilierului de probaţiune la monitorizarea măsurilor de constrîngere 

de mod educativ ( art.104 CP RM) 

3. Descrieţi acţiunile consilierului de probaţiune în cazul aplicării art.96 CP RM. 

4. Studiu de caz 
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