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I. PRELIMINARII
Probaţiunea prin esenţă este o activitate care are o legătură strânsă cu comunitatea şi cu
membrii acesteia, deoarece comunitatea are resursele pe care le poate oferi serviciului de
probaţiune în îndeplinirea sarcinilor acestuia, iar serviciul de probaţiune are de realizat scopuri
care sunt în interesele comunităţii.
Activitatea de probaţiune se desfăşoară nemijlocit de către consilierii de probaţiune, care la
rândul lor sprijină şi încurajează în permanenţă subiecţii probaţiunii, prin asistenţă şi consiliere,
în vederea reintegrării lor în societate şi asumării de responsabilitate pentru propriile acţiuni, prin
formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, consilierii de probaţiune au următoarele competenţe
de bază: ţine evidenţa şi exercită controlul persoanelor condamnate cu suspendarea condiţionată
a executării pedepsei, al persoanelor liberate condiţionat de pedeapsă penală înainte de termen şi
al persoanelor condamnate cu amânarea executării pedepsei; coordonează executarea pedepsei
muncii neremunerate în folosul comunităţii şi a pedepsei privării de dreptul de a ocupa o anumită
funcţie sau de a exercita o anumită activitate; exercită controlul asupra aplicării măsurilor de
constrângere cu caracter educativ; întocmeşte referate presentinţiale de evaluare psihosocială a
personalităţii, solicitate de instituţiile competente; transmite referatul către penitenciarul în care
este deţinută persoana; ţine dosarele persoanelor aflate în conflict cu legea penală; desfăşoară
acţiuni de resocializare şi de reintegrare a subiecţilor probaţiunii; participă la şedinţele de
judecată, la solicitarea instanţei, în momentul prezentării referatului presentinţial de evaluare
psihosocială a personalităţii; iniţiază procedura de stimulare sau de sancţionare a persoanelor
aflate în conflict cu legea penală şi expediază demersurile respective în instanţă de judecată;
organizează implementarea programelor educative şi de profilaxie în privinţa persoanelor minore
aflate în conflict cu legea şi a celor liberate din locurile de detenţie; întocmeşte rapoarte
periodice privind acordarea de consultaţii şi de asistenţă psihosocială, precum şi privind
exercitarea controlului asupra subiectului probaţiunii; în baza activităţii practice şi teoretice,
formulează propuneri în vederea dezvoltării activităţilor de probaţiune; păstrează
confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă în executarea obligaţiilor de serviciu, chiar şi
după încetarea activităţii de probaţiune, cu excepţia interogatoriilor efectuate de către organul de
urmărire penală sau de instanţa de judecată; încheie contracte cu persoane liberate din locurile de
detenţie.
Dacă să ne axăm pe exercitarea controlului asupra aplicării măsurilor de constrângere cu
caracter educativ, atunci este de menţionat faptul că, din sensul legislaţiei penale măsurile de
constrângere cu caracter educativ pot fi considerate drept măsuri de alternativă pentru pedepsele
penale. Însă această măsură se deosebeşte calitativ de pedepsele penale prin care se realizează în
final scopurile pedepsei penale într-o formă mai umană. Persoanele minore nu sunt izolate de
societate. Educarea şi reeducarea acestora, în cazul aplicării măsurii de constrângere cu caracter
educativ, se efectuează mai efectiv. Măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt fixate în
calitate de recomandări în standardele minimale ale ONU cu privire la administrarea justiţiei
pentru minori (p.18, 27 din Rezoluţia de la Beijing a ONU nr. 40/33 din 29.II.1995).
De asemenea, participarea la şedinţele de judecată a consilierului de probaţiune, la
solicitarea instanţei, în momentul prezentării referatului presentinţial de evaluare psihosocială a
personalităţii, are un rol semnificativ, deoarece referatul prezentat şi argumentele aduse de
consilierul de probaţiune, au caracter consultativ şi de orientare pentru instanţa de judecată la
individualizarea pedepsei.
Cât priveşte încheierea contractelor cu persoanele liberate din locurile de detenţie, la fel
este un pas important pentru ei, dat fiind faptul că deţinuţii petrec de regulă o perioadă
îndelungată în detenţie şi îţi pierd multe capacităţi şi abilităţi de viaţă socială, iar pentru a stabili
măsurile concrete de reintegrare în societate este prioritar o evaluare a necesităţilor beneficiarilor
probaţiunii.
De aceea, ca obiectiv al formării profesionale a consilierilor de probaţiune, trebuie să
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devină aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind competenţele profesionale ale
consilierului de probaţiune şi aplicarea corectă a acestora.
Luând în consideraţie cele menţionate, curriculumul la disciplina ,,Competenţele
profesionale ale consilierului de 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.
Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei ,,Competenţele profesionale ale
consilierului de probaţiune” şi 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.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
În baza studierii disciplinei ,,Competenţele profesionale ale consilierului de probaţiune”,
audientul trebuie:
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 de probaţiune;
- să cunoască toate măsurile cu caracter educativ;
- să identifice temeiurile pentru care instanţa de judecată poate aplica persoanei măsuri de
constrângere cu caracter educativ;
- să cunoască competenţele profesionale ale consilierului de probaţiune;
- să explice cazurile în care instanţa de judecată poate solicita prezenţa consilierului de
probaţiune la şedinţele de judecată ;
- să cunoască condiţiile şi forma contractului de acordare a asistenţei psihosociale
persoanelor liberate din locurile de detenţie.
La nivel de aplicare:
- să aplice normele juridice care reglementează activitatea de bază a consilierilor de
probaţiune;
- să stabilească cazurile în care instanţa de judecată, la propunerea organelor de stat
specializate, anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei penale procurorului sau
stabileşte pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost condamnată, după caz;
- să aplice corect prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
- să analizeze necesitatea încheierii contractului de acordare a asistenţei psihosociale
persoanelor liberate din locurile de detenţie.
La nivel de integrare:
- să utilizeze cele mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuţiilor consilierilor de
probaţiune;
- să identifice problemele şi soluţiile din domeniul de activitate;
- să recomande perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate, folosind
cunoştinţele teoretice acumulate.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore
C

S

4

6

Modalitate de evaluare

Responsabil de
disciplină

Teste pentru verificarea cunoştinţelor

Vitalie Reniţă

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Unităţi de conţinut

Nr.
1.

Controlul asupra aplicării măsurilor de constrângere cu caracter
educativ.

2.
3.

Participarea la şedinţele de judecată.
Contractele cu persoanele liberate din locurile de detenţie
Total

Ore
C

S

1

2

1,5
1,5
4

2
2
6

V. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Evaluarea curentă.
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice:
 Dezbateri;
 Studii de caz;
 Activităţi în grup;
 Răspunsuri orale;
 Modelări/simulări de situaţii concrete.
B. Evaluarea finală.
Teste pentru verificarea cunoștințelor.
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