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I.

PRELIMINARII

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 protejarea comunităţii de riscul de recidivă.
Principalul scop al probaţiunii juvenile şi al măsurilor asociate pentru abordarea
delincvenţei juvenile este prevenirea comiterii infracţiunilor şi a recidivei, resocializarea şi
reintegrarea minorilor delincvenţi şi de a satisface nevoile şi interesele victimelor. Probaţiunea
juvenilă trebuie privită ca un element al unei strategii comunitare lărgite pentru prevenirea
delincvenţei juvenile, care ţine cont de întreg contextul în care s-a comis infracţiunea: familia
lărgită, şcoală, vecini şi prieteni.
Referatul presentenţial de evaluare psihosocială reprezintă un document întocmit de
consilierul de probaţiune la solicitarea organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
Referatul cuprinde informaţii referitoare la persoana aflată în conflict cu legea: modul său de
viaţă, familie, societate (vecini, şcoală, policlinică, loc de muncă, cerc de prieteni), date privind
fapta comisă şi o evaluare a gravităţii acesteia, precum şi a atitudinii infractorului faţă de
infracţiune şi circumstanţele ei, date referitoare la riscul de recidivă, acestea fiind menite să
contribuie la stabilirea necesităţii aplicării arestului preventiv, la faza de urmărire penală sau a
oricărei altei măsuri de pedeapsă, în procesul judecării cauzei. Evaluarea presentenţială
reprezintă o activitate importantă necesară a fi desfăşurată la faza iniţială a înfăptuirii justiţiei.
Acest document nu are calitate de probă în procesul penal, ci are un rol consultativ şi de
orientare pentru instanţa de judecată. Cursul de instruire iniţială a consilierilor de probaţiune
este destinat persoanelor nou angajate în sistemul de probaţiune. Cursul îşi propune să contribuie
la dezvoltarea capacităţilor profesionale privind: Necesitatea întocmirii referatului presentenţial
în privinţa minorilor; Metode şi tehnici de colectare a datelor în perioada întocmirii referatului
presentenţial în privinţa minorilor; Evaluarea necesităţilor, riscului, motivaţiei pentru schimbare
în vederea alcătuirii planului de intervenţie individualizat al minorului.
Curriculum înglobează trei dimensiuni care sunt: cunoaştere, aplicare şi integrare.
Cunoaşterea include acumularea de informaţie şi sistematizarea de concepte în domeniul
probaţiunii. Aplicarea presupune formarea de abilităţi practice de desfăşurare a activităţilor de
probaţiune. Integrarea presupune formarea şi dezvoltarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor
teoretice şi de utilizare a abilităţilor practice în activitatea profesională.
II. COMPETENŢE
-

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:
În explicarea necesității întocmirii referatului presentenţial în privinţa minorilor;
În identificarea OG şi ONG în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă
minorii în procesul de asistare psihosocială la etapa presentințială;
În evaluarea riscului comiterii de infracţiuni și pericolul care îl reprezintă în comunitate
beneficiarii minori;
În identifice modalităţi de prevenire a delincvenţei juvenile.
În evaluarea impactul implementării metodelor noi de lucru cu copiii aflaţi în conflict cu
legea;
În cunoașterea procedurii de evidenţa corespunzătoare şi să respecte cerinţele de
confidenţialitate;
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
I.
- Să poată defini conceptului de probaţiune presentenţială;
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-

Să determine conceptul de asistenţei psihosociale la etapa presentinţială
Să explice necesitatea întocmirii referatului presentenţial în privinţa minorilor;
Să interpreteze obligativitatea întocmirii referatului presentinţial în privinţa
minorilor;
Să descrie structura referatului presentinţial;
Să descrie specificul alcătuirii referatului presentenţial în privinţa adulţilor/
minorilor;
Să identifice problemele în procesul acordarea a asistenţei psihosocială
minorilor la etapa presentințială;
Să determine drepturile şi obligaţiile consilierului de probaţiune;
Să identifice OG şi ONG în vederea soluţionării problemelor cu care se
confruntă minorii la etapa presentințială;

II.
-

Să analizeze şi să explice teoriile delincvenţei juvenile ;
Să argumenteze necesitatea întocmirii referatului presentinţial
Să organizeze procesul de asistenţă psihosocială la etapa presentințială, a
minorilor;
Să compare modelele de lucru cu minorii şi adulţii;
Să evalueze riscul comiterii de infracţiuni de către beneficiarii minori şi să
contribuie la soluţionarea problemelor cu care se confruntă;
Să deducă care sunt factorii de natură să accentueze sau să inhibe
comportamentul infracţional al minorului;
Să identifice modalităţi de prevenire a delincvenţei juvenile.
Să identifice parteneriate centrale şi locale în activitatea de probaţiune;

III.
-

Să recomande modalităţi de asistenţă psihosocială la etapa presentințială, a
minorilor delincvenţi;
Să propună programe de resocializare a copiilor aflaţi în conflict cu legea;
Să evalueze impactul implementării metodelor noi de lucru cu copiii aflaţi în
conflict cu legea;
Să recomande noi modalităţi de interacţiune cu copiii aflaţi în conflict cu
legea;
Să construiască un model propriu de lucru care ar corespunde drepturilor şi
obligaţiilor consilierului de probaţiune;
Să elaboreze programe de prevenire a comportamentului deviant manifestat de
minori.
Să ţină evidenţa corespunzătoare şi să respecte cerinţele de confidenţialitate;
Să întocmească planul de asistenţă și consiliere în procesul de reintegrare
socială a miorilor;
Să propună mecanisme de protecţie a drepturilor subiecţilor de probaţiune;
IV.ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
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V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.

Ore

Tematica
Metode şi tehnici de colectare a datelor în perioada
întocmirii referatului presentenţial în privinţa
minorilor
Metode și tehnici la etapele de acordare a asistenţei
psihosociale la etapa presentinţială în privința
minorilor

2.
Total

Curs
2

Seminar
8

2

2

4

10

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice/
Lucrul individual
Resurse logistice
Tema 1. Metode şi tehnici de colectare a datelor în perioada întocmirii referatului
presentenţial în privinţa minorilor
Prelegeri.
Ore curs
Unități tematice

• Definirea conceptului de probaţiune
presentenţial;
• Necesitatea întocmirii referatului
presentenţial;
• Metode şi tehnici aplicate în procesul
evaluarii psiho-sociale a minorului;
• Procesul de evaluare psiho-socială.
Ore seminare

Tabla flipchart.
Discuţii.

Lectura surselor
bibliografice.
Lectura surselor
bibliografice.

Seminare.
Studiu de caz.
Tema 2. Metode și tehnici utilizate în acordarea de asistenţă psihosociale la etapa
presentinţială în privința minorilor.
Ore curs
Prelegeri.
• Planificarea metodelor şi tehnicilor de
asistenţă
psiho-socială
la
etapa
presentinţială:
Lectura surselor
• Documentarea, observaţia, convorbirea
bibliografice.
telefonică,
întrevederea,
interviul,
consilierea,
Seminare.
• Perspectivele de resocializare.
Studiu de caz.
Ore seminare
VII. EVALUAREA
A.
•
•
•

Evaluarea continuă :
participarea audienţilor în cadrul orelor practice;
realizarea activităţilor individuale;
susținerea unei testări care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor;
B. Evaluarea finală ( Teste pentru verificarea cunoştinţelor ).
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