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I. PRELIMINARII 
 

 Din punct de vedere cantitativ, s-a putut remarca o creştere de la an la an a activităţilor 
serviciilor de probaţiune, dar analizele activităţilor de probaţiune au relevat ponderea destul de 
mică a componentei de asistenţă şi consiliere la nivel naţional. Esenţa muncii în probaţiune se 
situează tocmai în cadrul acestui segment, de a cărui eficacitate se leagă în mod direct 
reintegrarea în societate a persoanelor care au comis infracţiuni. Percepţia generală a consilierilor 
de probaţiune reflectă nevoia imperioasă de a implementa în lucrul cu persoanele care au comis 
infracţiuni programe specializate, cu o structură bine organizată, care să aibă la bază cercetări 
privind cauzele şi remediile pentru comportamentul infracţional. 
 În acest context,se acordă o atenţie deosebită evaluării necesităţilor subiecţilor probaţiunii 
pentru elaborarea şi implementarea programelor probaţionale şi a altor programe specifice de 
lucru, care au ca scop reducerea riscului de recidivă a subiecţilor probaţiunii, prin schimbarea 
modului de gândire şi a comportamentelor antisociale. 
 Programele probaţionaleşi instrumentele specifice de lucru constituie un suport al activităţii 
de probaţiune desfăşurate de consilierul de probaţiune în colaborare cu alţi actori comunitari în 
procesul de resocializare a persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi reinserţie a 
persoanelor liberate şi locurile de detenţie şi se orientează spre corecţia comportamentului, 
reabilitare. 
 Participarea la programele probaţionale pentru o persoană, din perspectiva ultimelor 
abordări teoretice promovează utilizarea metodelor de conştientizare a propriei ,,poveşti de 
viaţă”, prin descoperirea şi stimularea resurselor care contribuie la adaptarea în situaţia 
diferitelor solicitări, prin stimularea dorinţei şi a efortului de autocunoaştere, precum şi prin 
formarea deprinderii de a-şi defini scopuri clare, pe termen scurt, mediu şi lung. În societatea 
industrială post-modernă, indecizia unei persoane contribuie la apariţia stresului, anxietăţii care 
se poate accentua în situaţia planificării viitorului. 
 Programele probaţionale pentru subiecţi ai probaţiunii au un caracter interactiv şi de 
dezvoltare personală cu scopul de motivare şi corecţie a comportamentului  în vederea integrării 
şi reabilitării sociale. 
 

II. COMPETENŢE 
 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• evaluarea necesităţilor subiecţilor probaţiunii; 
• formularea scopului şi obiectivelor  programelor probaţionaleşi instrumentelor specifice de 

lucru în activitatea de probaţiune; 
• formularea concluziilor privind perspectivele resocializării subiecţilor probaţiunii; 
• înţelege principiile şi teoriile fundamentale ale programelor probaţionale. 

 
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 
• să descrie programele probaţionale; 
• să explice procesul de evaluare a impactului programelor probaţionale şi instrumentelor 

specifice de lucru; 
• să identifice procedura de evaluare a necesităţilor beneficiarilor; 
• să stabilească legăturile dintre programele probaţionale şi reducerea recidivei; 
• să argumenteze necesitatea aplicării programelor şi instrumentelor de lucru; 
• să motiveze subiectul probaţiunii de a participa din propria dorinţă la programe 

probaţionale. 
 

 
 



IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Formator Total 
ore 

Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

PROGRAME 
PROBAŢIONALE ŞI 

INSTRUMENTE 
SPECIFICE DE LUCRU 

 

Vladimir POPA 
 18  4  14 

TESTE 
pentru 

evaluarea 
cunoştinţelor 

 
V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore curs Ore 

practice 
1. Introducere, Concepte de bază. 0.5  

2. Principiile şi teoriile ce stau la baza programelor 
probaţionale şi instrumentelor specifice de lucru. 1,5 4 

3. Metode şi tehnici utilizate în derularea programelor 
probaţionale. 1  5 

4. Programele de prevenire a comportamentului deviant. 
Evaluarea impactului programelor probaţionale. 1  5 

 TOTAL: 4 14 
 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice 

Sugestii pentru 
lucrul individual 

Tema 1.Introducere, Concepte de bază.  

Ore de curs 
• Scopurile şi obiectivele cursului. 
• Metodele de studiu. 
• Regulile de bază. 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
Tabla flipchart. 
Discuţii dirijate 

Ore de curs 
Lectura 
surselor 
bibliografice. 

Tema 2.Principiile şi teoriile ce stau la baza programelor probaţionale şi instrumentelor 
specifice de lucru. 

Ore de curs 
• Teoria comportamentală a învăţării 
• Teoria învăţării sociale  
• Teoria anomiei 
• Teoria subculturilor delicvente 
• Teoria controlului social 
• Teoria condiţionării-operante 
• Teoria autodeterminării. 

 

Ore practice 
•Analiza teoriei comportamentală a învăţării şi 
învăţării sociale. 
• Identificarea caracteristicilor teoriilor anomiei şi 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare.  
Studiu de caz.  
Lucrul în grup 

Ore de curs 
Lectura 
surselor 
bibliografice. 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor.  
 



subculturilor delicvente. 
• Analiza teoriilor controlului social şi 
autodeterminării. 
 

Tabla flipchart. 

Tema 3. Metode şi tehnici utilizate în derularea programelor probaţionale. 

Ore de curs 
• Metodologia promovării programelor de grup. 
• Selectarea grupului şi a tehnicilor de lucru. 
• Rolul şi funcţiile consilierului de probaţiune în 

derularea programelor de prevenire a 
comportamentului deviant. 

• Factori de succes în promovarea programelor de 
resocializare şi corecţie a comportamentului. 

        Ore practice 
•    Identificarea programelor de grup. 
•  Expunerea funcţiilor consilierului de probaţiune 
în derularea programelor probaţionale. 
• Analiza factorilor de succes în procesul de 
resocializare şi corecţie a condamnaţilor. 
 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare.  
Lucrul în grup 
Studiu de caz.  
Tabla flipchart. 

Ore de curs 
Lectura 
surselor 
bibliografice. 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor.  
 

Tema 4. Programele de prevenire a comportamentului deviant. Evaluarea impactului 
programelor probaţionale. 

Ore de curs 
• Prezentarea desfăşurată a programelor: program 

de lucru cu minorii cu un comportament 
agresiv, delincvent; program de dezvoltare a 
inteligenţei emoţionale; program vocaţional; 
program de reducere a riscului de recidivă; 
programe de corecţie a comportamentului. 

• Prezentarea activităţilor şi exerciţiilor aplicate la 
elaborarea şi derularea de programe de 
resocializare şi corecţie a comportamentului. 

• Aspecte practice. 
Ore practice 

• Analiza programelor de lucru cu persoanele cu 
comportament agresiv, delincvent. 
• Analiza programelor de dezvoltare a inteligenţei 
emoţionale şi programului vocaţional. 
• Identificarea programelor de reducere a riscului de 
recidivă. 
 

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

Ore de curs 
Lectura 
surselor 
bibliografice. 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor.  

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea se va efectua continuu şi la final. 
A.Evaluarea continuă se va realiza prin: 
• realizarea activităţilor individuale; 
• susţinerea unei testări care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor; 



B.Evaluarea finală se va efectua sub forma unor teste pentru evaluarea cunoştinţelor.  
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