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I. PRELIMINĂRI 
 

Reacția socială față de infracționalitate  de-a lungul timpului a cunoscut cîteva forme de 
manifestare, care s-au conturat ca  modele distincte: represiv, preventiv şi curativ. Toate aceste 
modele, combinate, astăzi au contribuit la formarea unor tendinţe noi ale reacţiei sociale. Conform 
doctrinelor criminologice, o tendinţă nouă a reacţiei sociale o reprezintă tendinţa moderată.  

Această nouă orientare abordează problematica prevenirii şi combaterii criminalităţii, într-
o manieră structurală, sistematică, apreciind că reducerea diferenţei sociale, economice şi culturale 
dintre indivizi este de natură să contribuie la o mai mare implicare a cetăţenilor  la soluţionarea 
problemelor comunităţii din care fac parte. 

O instituţie relativ nouă care propagă ideea tendinţei moderate o reprezintă Probaţiunea. 
Din punct de vedere etimologic, termenul probaţiune provine din latinescul “probatio” - 

perioadă de încercare. Acei condamnaţi, care au demonstrat de-a lungul perioadei stabilite dorinţa de 
a se schimba, prin îndeplinirea condiţiilor impuse,  sunt iertaţi şi eliberaţi. 

 În unele state probaţiunea apare ca o sancţiune, ceea ce face ca aria şi sfera de aplicare a 
activităţilor sale să fie limitate, astfel că în noua abordare a penalizării infractorilor, probaţiunea este 
definită ca o modalitate de intervenţie prin activităţi cu fundament socio-pedagogic, caracterizate 
printr-o combinaţie între asistenţă şi consiliere psiho-socială şi supraveghere. Ea este aplicată 
delicvenţilorselecţionaţi în funcţie de personalitatea lor criminologică, scopul principal fiind acela 
de a oferi subiectului posibilitatea de   a-şi modifica atitudinea faţă de viaţa în societate şi de a se 
reintegra în mediul social, la libera sa dorinţă şi fără riscul de a încălca din nou norma penală. 

Probaţiunea este una din instituţiile de justiţie penală care dispune de strategii de 
intervenţie în toate etapele procesului de justiţie penală. Probaţiunea este un complex de activităţi de 
evaluare, asistenţă, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei în conflict cu 
legea penală (învinuit, inculpat, condamnat) cu scopul de a o reintegra în societate şi proteja 
comunitatea de riscul recidivei. Diversitatea activităţilor de probaţiune servesc unui dublu scop: 
protecţiacomunităţii prin monitorizare continuă a comportamentului infractorului şi reintegrarea 
socială a acestuia. În planul serviciilor, probaţiunea înglobează activităţi menite să sporească 
eficienţa sistemului de justiţie penală şi să mărească importanţa conceptului de individualizare a 
pedepsei penale.  

Instituţiaprobaţiunii, se implementează în Republica Moldova prin proiecte-pilot de IRP care 
este un ONG, iar la nivel statal, se implementează odată cu crearea serviciului de probaţiune, în 
2007, cadrul normativ-juridic al probaţiunii fiind definitivat prin Legea nr. 8-XVI din 14.02.2008 cu 
privire la probaţiune. Un rol deosebit în implementarea probaţiunii în revine consilierului de 
probaţiune, care trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod profesionist.  

Cursul de instruire iniţialăeste destinat persoanelor care nu au experienţă profesională în 
domeniul probaţiunii. Cursul îşi propune să contribuie la cunoașterea privind: 

• definirea principiilor de bază și conceptului probațiunii; 
• definirea noțiunilor și esenței probațiunii; 
• determinarea rolului probațiunii în sistemul de drept; 
• determinarea rolului organizaţiilorinternaţionale; 

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 soluţionareasituaţiilor 
problemă şi la rezolvarea sarcinilor cu grad avansat de complexitate. 
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II. COMPETENŢE 
 

Prin studiul disciplinei „Instituț ia probaț iunii” audientul va obține următoarele competențe: 
 

• formularea scopului şi obiectivelor probațiunii  
• înțelegerea  valorilor care stau şa baza probaţiunii şi justificarea necesităţiiprobaţiunii 
• înţelegerea aspectelor criminologice.  
• înţelegereaprobaţiunii în sistemul judiciar penal.  
• formularea principiilor probaţiunii. 
• înţelegereaapariţieinoţiunii de probaţiune şi primelor elemente ale probaţiunii. 
• formularea procesului de dezvoltare şi instituţionalizăriiprobaţiunii.  
• formularea diferitor tipuri de sisteme de probaţiune în UE, SUA şi alte ţări. 
• cunoaştereaorganizaţiilor europene de probaţiune (CEP) şi diverse asociaţii profesionale. 
• înţelegereaapariţiei şi evoluţieiinstituţieiprobaţiunii în Republica Moldova şi 

instituţionalizareaprobaţiunii în RM. 
• formularea tipurilor de probaţiune în RM.  
• înţelegerea avantajelor probaţiuniifaţă de privaţiune de libertate. 

 
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
• definească principiile de bază și conceptul probațiunii; 
• definească noțiunile și esența probațiunii; 
• determine rolul probațiunii în sistemul de drept; 
• relateze .principiile probaţiunii. 
• relateze procesul de dezvoltare şi instituţionalizăriiprobaţiunii.  
• definească diferite tipuri de sisteme de probaţiune în UE, SUA şi alte ţări. 
• relateze apariţia şi evoluţiainstituţieiprobaţiunii în Republica Moldova şi 

instituţionalizareaprobaţiunii în RM. 
• definească tipurile de probaţiune în RM.  
• relateze avantajele probaţiuniifaţă de privaţiune de libertate. 

 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formatori Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Instituț ia 
probaț iunii  

 

Vladimir 
POPA 

II 16 

- 10 Teste pentru 
evaluarea 

cunoştinţelor 
Igor SANDU 6 - 
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V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
Nr.d.o TEMATICA Ore curs Ore practice 

1. Introducere 0,5  
2. Cunoașterea generală a institutului probațiunii 2 3 
3. Apariția şi dezvoltarea probațiunii 1,5 4 
4. Apariția şi evoluția instituției probațiunii în Republica 

Moldova. 
2 3 

 Total 6 10 
 

VI. UNITĂȚI TEMATICE 
 

Unități tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Introducere 

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

 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 

Ore curs 
 
 
 
 
 

Tema 2. Cunoașterea generală a institutului probațiunii 

Ore curs 
• Noțiuneade  probaţiune.  
• Scopurile probațiunii. 
• Criminalitatea şi rolul probațiunii.  
• Aspecte criminologice.  
• Probațiunea în sistemul judiciar penal.  
• Valorile fundamentale ale probațiunii.  
• Principiile probațiunii. 
•  

Ore practice 
• Analiza esenței și scopului probațiunii 
• Analiza criminalității  

 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Seminare.  
Tabla flipchart. 
Tehnica de calcul 

Ore curs 
Lectura surselor 
bibliografice. 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
 

Tema 3. Apariția şi dezvoltarea probațiunii 

Ore curs 
• Aparițianoțiunii de probaţiune. 
• Primele elemente ale probațiunii.  
• Procesul de dezvoltare şi 

instituționalizăriiprobațiunii.  
• Diferite tipuri de sisteme de probaţiune în 

UE.  
• Probaţiunea în   SUA şi alte 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 

Ore curs 
Lectura surselor 
bibliografice. 
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ţări.Organizaţiile europene de probaţiune 
(CEP) şi diverse asociaţii profesionale. 
 

Ore practice 
• Analiza sistemelor de probațiune 
• Analiza evoluției și dezvoltării probațiunii 
în SUA și Europa.  
• Analiza evoluției probațiunii în RM 

 

 
 
 
 
Ore practice 
Seminare.  
Studiu de caz.  
Tabla flipchart. 
Tehnica de calcul 

 
 
 
 
Ore practice 
Soluționarea 
spețelor.  

Tema 4 Apariţia şi evoluţiainstituţieiprobaţiunii în Republica Moldova 

Ore curs 
• Implementarea activităților-pilot în 

domeniul probațiunii . 
• Instituționalizarea probaţiune în RM.  
• Tipurile de probaţiune în RM.  
• Avantajele probaţiunii faţă de privaţiune 

de libertate. 
 
Ore practice 

• Analiza sistemului de probațiunune din 
RM 

• Examinarea  tipurilor de probațiune 
• Analiza avanatajelor probațiunii față de 

pedeapsa cu închisoare  

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

Ore curs 
Lectura surselor 
bibliografice. 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluționarea 
speţelor.  

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea se va efectua continuu și la final. 
 
A.Evaluarea continuă se va realiza prin: 
• participarea audienţilor în cadrul orelor practice; 
• realizarea activităţilor individuale; 
• susținerea unei testări care vor conține sarcini cu obiective de măsurare a cunoștințelor; 

 
B.Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu diferențiat la finele disciplinei de 

studiu prin soluționarea situațiilor de caz. 
 

V. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
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