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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 condiționate înainte de termen de pedeapsă. Persoanele aflate mult timp 
în detenție își pierd deseori capacitățile și deprinderile care sunt în societate. Eliberîndu-se 
persoanele date nimeresc într-o situație dificilă și sunt deseori respinși de membrii comunității. 
Sarcina consilierului de probațiune de a se implica în procesul de reintegrare în societate al acestei 
parte al comunității, deoarece ei sunt aceleiași membrii ca și alții, dar cu încălcarea regulilor de 
viață în societate. Adaptarea socială este un element important în reducerea recidivei. Și de la nivelul 
de pregătire a consilierului către această activitate depinde și rezultatul final. 

În activitatea cotidiană este foarte important de a cunoaște metodologia de evaluare a 
personalităţii subiecţilor probaţiunii. De corectitudinea evaluării depinde  tot procesul de 
resocializare, deoarece cum va fi evaluat subiectul probaţiunii aşa va fi şi planificat tot procesul de 
lucru cu acest subiect. Instruirea în disciplina dată este orientată spre cunoaştere, aplicare și 
integrare.  

Cursul de instruire iniţială este destinat persoanelor care nu au experienţă profesională în 
domeniul probaţiunii. Cursul îşi propune să contribuie la cunoașterea privind: 
• procedura de evaluare a necesitățilorsubiectului probaţiunii; 
• procesul de evaluare a rețelei sociale; 
• evaluarea riscului de recidivă; 
• organizarea evidenţei subiecţilor probaţiunii; 
• aplicarea procesului de asistență și consiliere; 
• organizarea procesului de supraveghere al subiecților probațiunii. 

Curriculumul înglobează trei dimensiuni: cunoaştere, aplicare, integrare. Cunoaşterea include 
acumulare de informaţie şi sistematizare de concepte în domeniul probaţiunii. Aplicarea și 
integrarea presupune formarea şi dezvoltarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor teoretice şi de 
utilizare a abilităţilor practice în activitatea profesională cotidiană, la soluţionarea situaţiilor 
problemă şi la rezolvarea sarcinilor cu grad avansat de complexitate. 

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe: 
• relatarea procesului de evaluare; 
• determinarea și relatarea actelor care se întocmesc în procesul de probațiune; 
• identificarea procedurii de evaluare a necesităților subiectului probaţiunii; 
• să cunoască  a evalua riscul de recidivă; 
• relatarea procedurii de întocmire și gestionare a dosarului personal; 
• relatarea conceptului, etapelor și modalităților de asistență și consiliere; 
• relatarea procedurii de supraveghere al subiecților probațiunii. 

 
 



3 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil: 
• Să aplice în practică prevederile actelor normative; 
• Să aplice corect procedura de evaluare; 
• Să evalueze perspectivele resocializării şi a riscului de recidivă; 
• Să întocmească planul probaţional; 
• Să organizeze procesul de supraveghere al subiecților probațiunii; 
• Să relateze procedura de întocmire și gestionare a dosarului personal; 
• Să delimiteze noțiunile de asistență, consiliere şi supraveghere; 
• Să relateze etapele și modalitățile de asistență și consiliere. 

 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Formator Total 
ore 

Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Resocializarea şi 
reintegrarea socială 

Iurie MAHU 
40 

16 - Teste pentru 
verificarea 

cunoştinţelor Vladimir 
POPA - 24 

 
V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr.d/o TEMATICA Ore curs Ore 

practice 
1. Procesul de evidenţă 4 4 
2 Evaluarea personalităţii şi a riscului de recidivă 4 6 
3. Planificarea şi supravegherea 4 8 
4. Motivaţia pentru schimbare în scopul reintegrării sociale 4 6 

 
 

VI. UNITĂȚI TEMATICE 
 

Unități tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Procesul de evidenţă 
Ore curs 
• Temei de evidenţă.  
• Dosarul personal al subiectului probaţiunii.  
• Excluderea de la evidenţă.  
• Întocmirea documentelor de procedură.  
 
Ore practice 
• Actele care servesc temei de evidenţă.  
• Întocmirea dosarului personal al subiectului 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura surselor 
bibliografice. 

 
 

 
 

Ore practice 
Soluționarea 
spețelor. 
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probaţiunii.  
• Întocmirea actelor de excludere de la evidenţă.  
 
 

Seminare.  
Tabla flipchart. 
 

Lucrul îngrupuri. 
 

Tema 2.Evaluarea personalităţii şi a riscului de recidivă 
Ore curs  
• Primul interviu.  
• Ancheta de evaluare psihosocială.  
• Metodedeevaluare a perspectivelorde 

resocializare şi reintegraresocialăşia 
risculuide recidivă. 

 
Ore practice 

• Analiza primului interviu, întocmirea 
actelor corespunzătoare.  

• Selectarea informaţiei necesare.  
• Întocmirea anchetei de evaluare.  
• Exercitarea 

metodelordeevaluareaperspectivelorde 
r e s o c i a l i z a r e  ş i  
reintegraresocialăşiarisculuiderecidivă. 

 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
Seminare.  
Studiu de caz.  
Tabla flipchart. 
Tehnica de calcul 

Lectura surselor 
bibliografice. 

 
 

 
 
 

Ore practice 
Soluționarea 
spețelor. 
Lucrul îngrupuri. 
Pregătirea temelor 
pentru activitățile 
practice; 
Elaborarea unor 
lucrări de analiză şi 
cercetare. 

Tema 3.Planificarea şi supravegherea 

 
Ore curs 
• Conceptul și noţiunea de supraveghere.  
• Supravegherea obligaţiunilor stabilite de 

instanţa de judecată și de legislație.  
• Controlul comportamentului subiecţilor 

probaţiunii.  
• Supravegherea persoanelor eliberate 

înainte de termen de pedeapsă.  
• Monitorizarea măsurilor planificate.  
• Revizuirea planului de probaţiune. 

 
 
Ore practice 
• Întocmirea planului de probaţiune.  
• Exercitarea procesului de monitorizare a 

măsurilor planificate.  
• Metoda de revizuire a planului de 

probaţiune. 
• Metodologia de supraveghere a 

obligaţiunilor stabilite de instanţa de 
judecată și de legislație.  

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare.  
Studiu de caz.  
Tabla flipchart. 
Tehnica de calcul 

Lectura surselor 
bibliografice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ore practice 
Soluționarea 
spețelor. 
Lucrul îngrupuri. 
Pregătirea temelor 
pentru activitățile 
practice; 
Elaborarea unor 
lucrări de analiză 
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• Procesul de control al comportamentului 
subiecţilor probaţiunii.  

• Metodologia de exercitare a întrevederilor, 
vizitelor şi verificărilor.  

• Analiza și execitarea specificului 
supravegherii persoanelor eliberate înainte 
de termen de pedeapsă.  

şi cercetare. 

Tema 4.Motivaţia pentru schimbare în scopul reintegrării sociale 

Ore curs 
• Elementele resocializării şi reintegrării 

sociale. 
• Procesul de resocializare şi reintegrarea 

socială a subiecţilor probaţiunii. 
• Evaluarea necesităților psihosociale.  
• Evaluarea reţelei sociale. 
• Implicarea actorilor comunității.  
• Asistenţa postpenitenciară.  

 
  
Ore practice 

• Analiza elementelor resocializării şi 
reintegrării sociale. 

• Analiza procesului de resocializare şi 
reîntegrare socială a subiecţilor 
probaţiunii. 

• Analiza conceptlui asistenţei şi consilierii.  
• Metodica de evaluare a necesităților şi 

reţelei sociale. 
• Identificarea actorilor comunității.  
• Asistenţa postpenitenciară.  

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare.  
Studiu de caz.  
Tabla flipchart. 
Tehnica de calcul 

Lectura surselor 
bibliografice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore practice 

Soluționarea 
spețelor. 
Lucrul îngrupuri. 
Pregătirea temelor 
pentru activitățile 
practice; 
Elaborarea unor 
lucrări de analiză 
şi cercetare. 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea se va efectua continuu și la final. 
A.Evaluarea continuă se va realiza prin: 

• răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
• prezentarea de lucrări individuale/referate/portofolii/eseuri; 
• prezentări de rapoarte/comunicări/informaţii etc.  
• participarea audienţilor în cadrul orelor practice; 
• realizarea activităţilor individuale; 
• susținerea unei testări care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a cunoştinţelor; 
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B.Evaluarea finală se va efectua sub forma de teste pentru verificarea cunoştinţelor la finele 
disciplinei de studiu. 
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