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I. PRELIMINARII
Programul stagiilor de practică pentru consilierii de probațiune este elaborat în
conformitate cu Planul de învățămînt, aprobat prin Hotărîrea Consiliul INJ nr.3/6 din 15.03.2013,
şi stabileşte scopul, condiţiile, modul de organizare şi de desfăşurare a stagiului.
II. OBIECTIVE
- consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, abilităţilor şi capacităţilor formate în
cadrul activităţilor didactice din sala de curs;
- formarea deprinderilor profesionale prin aplicarea metodelor eficiente de muncă;
- cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale specifice profesiei
pentru care a optat;
- cunoaşterea sistemului administrativ şi a bazei tehnologice ale profesiei, a metodologiei de
soluţionare a problemelor profesionale;
- cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea profesională;
- cunoaşterea specificului activităţii instituţiilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea
profesională;
- determinarea specificului activităţii profesionale din diverse perspective: socială, juridică,
economică, igienică;
- utilizarea instrumentelor manageriale pentru monitorizarea şi realizarea flexibilă a
activităţilor practice;
- testarea utilajelor moderne, a tehnologiilor informaţionale în cadrul procesului de
soluţionare a problemelor profesionale;
- proiectarea şi organizarea proceselor tehnologice în cadrul instituţiei de activitate
profesională;
- colaborarea cu toţi factorii implicaţi în activitatea profesională;
- formarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de consilier de
probațiune.
III. DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
Stagiul de practică durează 6 săptămâni în perioada lunilor iunie-iulie.
Stagiul de practică a consilierilor de probațiune derulează în Birourile de probațiune.
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Obiective:
familiarizarea cu organizarea şi funcţionarea birourilor de probațiune;
iniţierea în activităţile de lucru cu persoanele condamnate în vederea supravegherii lor;
participarea la activitatea de acordare a asistenței și consilierii subiecților de probațiune;
participarea la întocmirea referatelor de evaluare psiho-socială;
implicarea în derularea programelor de corecție comportamentală;
asistarea la procesul de petrecere a întrevederilor cu persoanele aflate în evidența biroului
de probațiune.
Actele normative recomandate:
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare din 27 august 1994.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.l
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din
04.07.2008;
Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr.25-XVI din 22.02.2008;
Hotărârea Guvernului RM cu privire la aprobarea Codul de etică al consilierului de
probațiune, nr. 210 din 21.03.2013;
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5. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004 // Republicat:
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.214-220/704 din 05.11.2010
6. Codul penal al Republicii Moldova. nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat in: Monitorul
Oficial al R. Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009
7. Codul de procedură penală a Republicii Moldova din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial
al republicii Moldova, nr. 104-110, din 7 iunie 2003
8. Legea cu privire la probaţiune, nr. 8-XVI din 14.02.2008. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 13.06.2008, nr. 103-105/389
9. Hotărîrea Nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii
Publicat :23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016 art. Nr : 124
10. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.17 din 19.07.2000 “Privind aplicarea în
practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei ONU
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale” // Buletinul CSJ a
Republicii Moldova, 2000, nr. 9-10
11. Hotărârea Plenului Curții de Justiție a Republicii Moldova ”privind sentința
judecătorească”// Buletinul CSJ a Republicii Moldova, 2006, nr. 1, pag.14
12. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la
acestea. Rezoluţia adoptată la 30 august 1955 de primul congres al ONU. In: Culegere de
acte normative şi internaţionale in domeniul penal. Volumul I. Revista de ştiinţe penale.
Supliment, 2007, art. 37
13. Ansamblul Regulilor Minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea Justiţiei
pentru Minori (Regulile de la Beijing). www.moldlex.md
14. Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate,
Rezoluţia 45/113 din 14 decembrie 1990. www.moldlex.md
15. Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Statelor Membre referitoare la regulile
penitenciare europene Rec (2006)2. www.moldlex.md
16. Recomandarea nr. R (81) 17 a Comitetului de Miniştri ai Statelor membre cu privire la
educaţia pentru adulţi. Consiliul Europei, 19Directiva NR. R (87) 3 adoptată de comitetul
miniştrilor Consiliului Europei la 12 februarie 1987.
http://www.anpjust.ro/recomandari/reg_euro.htm
Audienţii, în activitatea de probațiune vor ține cont de Recomandările Consiliului Europei
în domeniul probațiune, se vor conduce de hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de
Justiţie privind procesul de punere în executare a hotărârilor instanței de judecată, de Manualul
Consilierului de Probațiune.
IV. EVALUAREA REZULTATELOR PRACTICII
Evaluarea stagiilor de practică se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare, atât pentru
fiecare etapă, cât şi la finalizarea lor în baza obiectivelor formulate. Rezultatele evaluării curente
a stagiului de practică vor fi consemnate într-o notă informativă care va fi adusă la cunoştinţa
audienţilor, conducerii instituţiei-bază şi a Institutului.
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