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I.

PRELIMINARII

În Republica Moldova instituţia probaţiunii este implementată la nivel de proiecte pilot
de ONG - Institutul de Reforme Penale (IRP) începând cu anul 2003. Instituţional, serviciul de
probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007, prin HG nr.44 preluînd în totalitate rezultatele
proiectelor ale IRP.Pe parcursul anilor 2003-2010 au fost întreprinse un şir de activităţi comune
cu IRP de testare, implementare şi dezvoltarea probaţiunii. Activităţile au dat posibilitate de a
elabora un concept al probaţiunii din RM şi implementarea acesteia la nivel naţional. În 2008 a
fost adoptată Legea cu privire la probaţiune1 care stabileşte modelul probaţiunii, organizarea şi
funcţionarea agenţiei naţioinale care se ocupă cu implementarea probaţiunii, Oficiului central de
probaţiune şi subdiviziunilor lui (pe parcurs OCP).
Relaţiile de parteneriat pot să înceapă la diferite etape de identificare şi soluţionare a
problemelor infracţionale. La iniţierea unei relaţii de parteneriat, este necesar de a identifica
clar natura problemelor care urmează a fi soluţionate şi de a determina dacă există metodele
adecvate de prevenire sau dacă pot fi dezvoltate asemenea metode. Ulterior, trebuie de
determinat dacă există o instituţie care poate să-şi asume responsabilitatea sau este nevoie de o
nouă agenţie sau este nevoie de un nou parteneriat. Existenţa mai multor parteneriate în
acelaşi domeniu trebuie examinat cu prudenţă, astfel încât responsabilităţile partenerilor să nu se
suprapună.
Instruirea în disciplina dată este orientată spre cunoaştere, aplicare şi integrare.
Cunoaşterea include acumulare de informaţie şi sistematizare de concepte în domeniul
organizarea şi funcţionarea serviciului de probaţiune. Aplicarea va forma abilităţi practice pentru
activităţile de probaţiune. Integrarea ţine de formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a reda
cunoştinţele teoretice şi a folosi abilităţile practice în activitatea profesională de toate zilele şi la
rezolvarea problemelor complicate.

1

LEGEA Nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105

art Nr : 389
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II.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

La studierea disciplinei ”Organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune” consilierul de
probaţiune trebuie:
La nivel de cunoştinţe şi înţelegere:
 Să definească principiile de organizare şi funcţionare a serviciului de probaţiune;
 Să relateze statutul, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile personalului OCP;
 Să determine rolul OCP în sistemul organelor publice şi comunitate;
 Să relateze procesul de colaborare cu alte organe;
 Să determine indicatori de evaluare a performanţelor consilierului de probaţiune;
 Să explice reglementări interne referitor la activitatea de colaborare;
 Să explice Regulile Probaţiunii adoptate în 2010 de către Consiliul Europei şi
principalelerecomandări de aplicare;
 Să determine rolul Consiliului consultativ al probaţiunii;

La nivel de aplicare:
 Să aplice în practică prevederile actelor normative;
 Să se ţină de indicatori de performanţă;
 Să organizeze şi să planifice colaborarea cu alte organisme publice şi nonguvernamentale;
 În activitatea cotidiană să se ţină de prevederile Regulilor CoE referitor la probaţiune;
 Să respecte reglementări interne referitor la activitatea de colaborare;
La nivel de integrare:
 Să recomande soluţii pentru depăşirea dificultăţilor în lucrul cotidian;
 Să propună modalităţi de performanţă;
 Săînainteze propuneri referitor la protecţia juridică a personalului;
 Să recomande modalită şi de colaborare în comunitate.

III.

Numărul de ore
C

S

4

6

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Modalitate de evaluare

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Vladimir Popa
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IV.

TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

4.1.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
Tema
Crt.
1

2.

Oficiul central de probaţiune și subdiviziunile lui. Funcțiile OCP și
subdiviziunilor lui. Finanțarea activității de probațiune. Consiliul
consultativ al probațiunii. Statutul și protecția juridică a personalului.
Atribuțiile și drepturile personalului. Indicatori de evaluare a
performanțelor a consilierului de probațiune.
Rolul instituţiei probațiunii la nivel de comunitate. Implicarea
comunității la reintegrarea subiecților probațiunii. Reglementări
interne referitor la activitatea de colaborare. Colaborarea SP cu alte
organe public și nonguvernamentale. Protocol de colaborare.
Necesitatea colaborării.
TOTAL

4.2. Tematica şi repartizarea orelor de seminar
Nr.
Tema
Crt.
1

2.

Oficiul central de probaţiune și subdiviziunile lui. Funcțiile OCP și
subdiviziunilor lui. Finanțarea activității de probațiune. Consiliul
consultativ al probațiunii. Statutul și protecția juridică a personalului.
Atribuțiile și drepturile personalului. Indicatori de evaluare a
performanțelor a consilierului de probațiune.
Rolul instituţiei probațiunii la nivel de comunitate. Implicarea
comunității la reintegrarea subiecților probațiunii. Reglementări
interne referitor la activitatea de colaborare. Colaborarea OCP cu alte
organe public și nonguvernamentale. Protocol de colaborare.
Necesitatea colaborării
TOTAL

V.

Realizarea
în timp
(ore)
2

2

4

Realizarea
în timp
(ore)
2

4
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OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ
 Să cunoască despre structura,
sarcinile OCP;
 Să cunoască crearea OCP şi
subdiviziunilor lui;
 Să cunoască atribuţiile, drepturile şi
obligaţiile sale;
 Să cunoască despre statutul său şi
protecţia juridică;
 Să cunoască despre Consiliul
consultativ şi scopul acestuia.
 Să
cunoască
despre
rolul
probaţiunii în comunitate.










CONŢINUTURI
Istoria creării OCP.
Sarcinile şi atribuţiile OCP.
Regulamentul Consiliului consultativ;
Prevederile Legii nr.8 cu privire la
statutul, atribuţiile, drepturile şi
obligaţiile consilierilor de probaţiune.
Prevederile actelor normative referitor
la protecţia juridică a personalului.
Importanţa colaborării OCP cu
institutţii din comunitate
Premizele parteneriatelor durabile
Etapele unor parteneriate durabile ale
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Să cunoască direcţiile de activitate
a probaţiunii.





VI.

OCP
Valorificarea
şi
menţinerea
parteneriatelor
Organizaţii şi instituţii din comunitate
ce pot contribui la realizarea planului
probaţional
Exemple de colaborare a OCP cu
instituţiile din comunitate

EVALUAREA DISCIPLINEI

6.1. Mostră de evaluare curentă
Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări.
Mostră 1
Lucrare de control la tema:Oficiul central de probaţiune şi subdiviziunile lui.
Subiectul 1. Funcţiile OCP şi subdiviziunilor lui.
A. Descrierţi evoluţia creării OCP,structura şi sarcinile OCP.
B. Descrieţi funcţiile OCP.
C. Daţi noţiune managementului.
Subiectul 2. Statutul şi protecţia juridică a personalului. Atribuţiile şi drepturile
personalului.
A. Descrieţi statutul personalului OCP .
C. Care sunt atribuţiile şi drepturile personalului.
D. care sunt competenţele consilierului de probaţiune

Mostra 2
Lucrare de control la tema: Rolul instituţiei probaţiunii la nivel de comunitate
Subiectul 1. Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune
1. Descrie şi premizele parteneriatelor durabile.
2. Numiţi organizaţii şi institutţii publice şi nonguvernamentale din comunitate ce pot
contribui la realizarea planului de probaţiune.
3. Studiu de caz.

1.
2.
3.

Subiectul 2. Etapele unor parteneriate durabile ale OCP
Descrieţi paşii la iniţierea relaţiilor de parteneriat.
Expuneţi valorificarea şi menţinerea parteneriatelor.
Studiu de caz.

6.2. Mostră de evaluare sumativă finală: Teste
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