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I. PRELIMINARII
Pornind de la faptul că Dreptul penal este o ramură a dreptului public, fiind alcătuit dintrun sistem de norme juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea ca
infracţiuni sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile
sociale în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea
pedepselor celor care le săvârşesc, elementele de Drept penal în probaţiune au un rol important
în procesul penal, începând cu referatul presentenţial şi finisând cu reintegrarea în comunitate a
subiecţilor probaţiunii.
Astfel, diversitatea activităţilor de probaţiune au drept scop: siguranţa publică şi protecţia
comunităţii de recidivă, prin prevenire, monitorizare continuă a comportamentului infractorului
şi reintegrarea socială a acestuia. În planul serviciilor, probaţiunea înglobează activităţi menite să
sporească corectitudinea şi eficienţa sistemului de justiţie penală şi să mărească importanţa
conceptului de individualizare a pedepsei penale.
Probaţiunea este în permanentă dezvoltare în contextul racordării legislaţiei naţionale la
standardele internaţionale, având drept scop crearea unei zone intermediare în sistemul de
pedepse, o reevaluare a conceptului represiv spre unul curativ. Avantajele unei asemenea reacţii
sociale sunt evidente: nu toate categoriile de pedepse sunt atât de grave încât să necesite detenţii
costisitoare, iar persoanele condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, au
posibilitatea de a obţine sau menţine serviciul, de a avea grijă de propriile familii şi pot plăti
impozite/taxe fără să devină o povară pentru stat.
De aceea, obiectivul prioritar al formării profesionale a consilierilor de probaţiune trebuie
să devină aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind elementele dreptului penal în
probaţiune şi aplicarea corectă a acestora. Formarea profesională trebuie să ţină seama de
dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea legislaţiei interne, a actelor
normative internaţionale la care Republica Moldova este parte, a hotărârilor şi recomandărilor
Plenului Curţii Supreme de Justiţie, precum şi a recomandărilor Consiliului Europei în domeniul
probaţiunii.
Luând în consideraţie cele menţionate, curriculumul la disciplina ,,Elementele de Drept
penal în probaţiune”, se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de
complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul probaţiunii, cu incidenţă la Dreptul
penal. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei ,,Elementele de Drept penal în
probaţiune”, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al
cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii diferite sub formă de teste, cu evaluarea
cunoştinţelor acumulate de către audienţi.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să interpreteze normele juridice care reglementează activitatea de bază a consilierilor de
probaţiune;
- să definească noţiunile corecte utilizate în domeniul dreptului penal;
- să cunoască criteriile generale de individualizare a pedepsei;
- să distingă circumstanţele atenuante de cele agravante;
- să explice efectele circumstanţelor atenuante şi agravante;
- să identifice temeiurile prin care instanţa de judecată poate dispune condamnarea cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei;
- să cunoască criteriile pentru care persoanele deţinute pot fi liberate condiţionat înainte de
termen;
- să explice cazurile în care instanţa de judecată poate amâna executarea pedepsei pentru
femei până la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani;
- să cunoască termenele şi cazurile de întrerupere a prescripţiei executării sentinţei de
condamnare.
La nivel de aplicare:
- să aplice normele juridice care reglementează activitatea de bază a consilierilor de
probaţiune;
- să explice efectele liberării de pedeapsă penală a persoanelor de către instanţa de judecată;
- să stabilească cazurile în care instanţa de judecată poate pronunţa o încheiere cu privire la
anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu trimiterea
condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărârea instanţei de judecată;
- să aplice hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în procesul de
interpretare a unor norme de drept penal;
- să analizeze cazurile de liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
- să distingă categoriile de infracţiuni pentru care prescripţia nu înlătură executarea pedepselor
principale.
La nivel de integrare:
- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor penale autohtone cu
prevederile legislaţiei europene;
- să utilizeze cele mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuţiilor consilierilor de
probaţiune;
- să identifice problemele şi soluţiile din domeniul de activitate;
- să recomande perfecţionarea legii penale, folosind cunoştinţele teoretice acumulate.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Numărul de ore
Disciplina
Elemente de Drept
penal în probaţiune

C

P

4

4

Responsabil de disciplină
Vitalie RENIŢĂ

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Unităţi de conţinut

Nr.

Ore
C

S

1.

Individualizarea pedepsei

1

1

2.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

1

1

3.

Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen

1

1

4.

Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei
care au copii în vârstă de până la 8 ani

0,5

0,5

5.

Prescripţia executării sentinţei de condamnare

0,5

0,5

4

4

Total

V. EVALUAREA DISCIPLINEI
Test pentru verificarea cunoştinţelor:
1. Tema cursului: Elementele de Drept penal în probaţiune (8 ore)
• Individualizarea pedepsei;
• Suspendarea condiţionată a executării pedepsei;
• Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
• Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până
la 8 ani;
• Prescripţia executării sentinţei de condamnare.
2. TEST
1. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont
răspunsul greşit):
a) de motivul acesteia;
b) de opinia politică a celui vinovat;
c) de condiţiile de viaţă ale familiei celui vinovat.
2.
a)
b)
c)

(încercuiţi

La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante (încercuiţi răspunsul greşit):
săvârşirea infracţiunii de către un minori;
ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
săvârşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie.
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Instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală
pentru infracţiunea respectivă sau mai blândă de altă categorie, ori poate să nu aplice
pedeapsa complementară obligatorie în cazul (încercuiţi răspunsul corect):
a) contribuirii active a participantului unui infracţiuni săvârşite în grup la
descoperirea
acesteia;
b) infracţiunea a fost săvârşită profitându-se de starea excepţională;
c) infracţiunea a fost săvârşită prin intermediul minorilor.
3.

În cazul aplicării pedepsei pentru participaţie: instigatorul, complicele şi organizatorul care
au săvârşit o infracţiune cu intenţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege ca pentru
(încercuiţi răspunsul corect):
a) partea vătămată;
b) apărător;
c) autor.
4.

5.
a)
b)
c)

Liberarea de pedeapsă penală se efectuează prin (încercuiţi răspunsul greşit):
liberarea de pedeapsă a minorilor;
înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă;
aplicarea muncii neremunerate în folosul comunităţii.

6. Termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la (încercuiţi răspunsul
corect):
a) 1 an la 2 ani;
b) 1 an la 4 ani;
c) 1 an la 5 ani.
7. În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripţie începe
(încercuiţi răspunsul greşit):
a) din momentul reţinerii persoanei vinovate;
b) din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei;
c) din momentul prezentării certificatului de deces a persoanei vinovate.
8. Enumeraţi obligaţiile care pot fi impuse condamnatului de către instanţa de judecată la
aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei:
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