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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 presentinţial 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.
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II.

OBIECTIVE GENERALE

La nivel de cunoaştere şi înţelegere
- să poată defini conceptului de probaţiune presentenţială;
- să explice necesitatea întocmirii referatului presentenţial în privinţa minorilor;
- să interpreteze obligativitatea întocmirii referatului presentinţialîn privinţa minorilor;
- să descrie structura referatului presentinţial;
- să descrie specificul alcătuirii referatului presentenţial în privinţa adulţilor/minorilor;
- să identifice problemele în procesul de supraveghere, asistenţă şi consiliere a minorilor;
- să determine drepturile şi obligaţiile consilierului de probaţiune;
- să identifice OG şi ONG în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă minorii.
La nivel de aplicare
- să analizeze şi să explice teoriile delincvenţei juvenile;
- să argumenteze necesitatea întocmirii referatului presentinţial;
- să organizeze procesul de asistenţă, supraveghere şi consiliere a copiilor aflaţi în conflict cu
legea;
- 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.
La nivel de integrare
- să recomande modalităţi de asistenţă, consiliere şi supraveghere 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 ţi consiliere în procesul de reintegrare socială a miorilor;
- să propună mecanisme de protecţie a drepturilor subiecţilor de probaţiune.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore
C

P

8

16

Metodologia de evaluare

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Sergiu Mărgărint

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Total

Unităţi de conţinut
Necesitatea întocmirii referatului presentenţial în privinţa
minorilor;
Metode şi tehnici de colectare a datelor în perioada întocmirii
referatului presentenţial în privinţa minorilor
Probaţiunea sentenţială în comunitate şi penitenciară.
Supravegherea, asistenţa şi consilierea minorilor
Evaluarea necesităţilor, riscului, motivaţiei pentru schimbare
în vederea alcătuirii planului de intervenţie individualizat al
minorului

Curs

Ore
Seminar

2

4

2

4

2

4

2

4

8

16

IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT
Subiectul 1. Necesitatea întocmirii referatului presentenţial în privinţa minorilor
Obiective
Unităţi de conţinut
Să identifice probleme practice în procesul de Definirea
conceptului
de
probaţiune
întocmire a referatului presentinţial
presentenţială: definire şi precizări terminologice,
Să determine pertinența şi utilitatea informaţiei instituţia probaţiunii presentenţiale în privinţa
din referatul presentiţial,
minorilor şi celor adulţi
Să
cunoască
teoriile
comportamentului Structura referatului presentenţial de evaluare
delincvent;
psihosocială a personalităţii minorului
Să
determine
riscul
manifestării Dimensiuni ale evaluării;
comportamentelor deviante în rîndul minori;
Specificul alcătuirii referatului presentenţial
pentru minori/adulţi,
Specificul alcătuirii referatului presentenţial
pentru minori: asistenţa şi consilierea minorilor
aflaţi în conflict cu legea la faza presentenţială.
Subiectul 2.Metode şi tehnici de colectare a datelor în perioada întocmirii referatului presentenţial în
privinţa minorilor
Obiective
Unităţi de conţinut
Să
înţeleagă
specificul
formării Rolul consilierului de probaţiune în oferirea
comportamentului minorului delincvent;
informaţiei organului care a solicitat întocmirea
Să identifice diferenţele dintre diferite teorii ce
referatului presentinţial ,
abordează problema comportamentului minorului Necesitatea întocmirii referatului presentenţial în
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delincvent.
Să însuşească cunoştinţe şi metode de evaluarea
riscului de recidivă
Să utilizeze atât informaţii statistice cât şi
clinice;
Să stabileşte un plan pentru combaterea riscului
identificat şi a pericolelor potenţiale;
Să definească conceptul de probaţiune
presentenţială;
Să analizeze necesitatea alcătuirii referatului de
evaluare presentenţială;
Să caracterizeze metodele de colectare a
datelor;
Să identifice sursele de informaţie necesare
pentru întocmirea referatului de evaluare
presentenţială;
Să delimiteze formele de evaluare: evaluarea
inițială, evaluarea continuă, evaluarea finală;
Să elaboreze strategii de evaluare a
personalității şi a comportamentului delincvent;
Să analizeze diferenţele la întocmirea
referatelor de evaluare presentenţială pentru
minori şi adulţi;

privinţa minorilor: solicitarea referatelor
presentenţiale de evaluare psihosocială, structura
referatului pesentenţial de evaluare psihosocială,
fazele întocmirii referatului presentenţial de
evaluare psihosocială.
Metode şi tehnici de colectare a datelor în
situaţia întocmirii referatului presentenţial în
privinţa minorilor: interviul, interogarea,
consilierea (individuală sau de grup),
supravegherea, observarea, anamneza, analiza
produselor activităţii etc.
Procesul de evaluare psihosocială a minorilor:
evaluarea inițială, evaluarea continuă, evaluarea
finală.
Dimensiuni ale evaluării: evaluarea şi
autoevaluarea, evaluarea iniţială şi continuă,
evaluarea abilităţilor sociale ale beneficiarului,
evaluarea problemelor de dependenţă, evaluarea
comportamentului infracţional etc.
Structura referatului presentenţial de evaluare
psihosocială
a
personalităţii
minorului:
introducere, sursele de informare, date privind
persoana pentru care a fost solicitat referatul
presentenţial de evaluare psihosocială (mediul
familial şi social, situaţia şcolară, cercul de
prieteni),
date
privind
comportamentul
bănuitului / inculpatului (trecutul infracţional,
comportamentul persoanei până şi după
comiterea infracţiunii), factorii de natură să
inhibe sau să dezvolte comportamentul
infracţional, perspectivele de reintegrare în
societate.
Specificul alcătuirii referatului presentenţial
pentru adulţi: contactarea unor surse
suplimentare de informare în vederea colectării
datelor despre persoana aflată în conflict

Subiectul 3. Probaţiunea sentenţială în comunitate şi penitenciară. Supravegherea, asistenţa şi
consilierea minorilor
Obiective
Unităţi de conţinut
Probaţiunea sentenţială în comunitate. Acordarea
Să definească conceptele de consiliere şi
supravegherii (definiţii, scopuri, obiective,
supraveghere a copiilor aflaţi în conflict cu
principii, categorii de beneficiari, paşii
legea;
supravegherii) şi consilierii minorilor aflaţi în
Să determine care este specificul interacţiunii şi conflict cu legea: definire şi precizări
intervenţiei cu minorii cu comportament aditiv terminologice, principiile de eficienţă (principiul
şi a celor cu tulburări mentale;
nevoii criminogene, principiul riscului, principiul
Să identifice reţeaua socială a minorilor ce responsabilităţii, principiul integrităţii), sarcinile
manifestă comportamente delincvente;
serviciului de supraveghere şi consiliere.
Să analizeze serviciile acordate de către diferite Acordarea asistenţei şi consilierii familiei
OG şi ONG în vederea soluţionării problemelor copilului aflat în conflict cu legea. Implicarea
cu care se confruntă condamnaţii minori;
comunităţii în soluţionarea problemelor specifice
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Să elaboreze planuri de intervenţie
individualizate;
Să descrie tipurile de programe care pot fi
desfăşurate cu scopul formarii abilităţilor
sociale şi de modelare a comportamentului pro
– social;

copiilor.
Intervenţia în cazurile comportamentului aditiv
şi a tulburărilor mentalele minorilor: tratamentul
minorilor dependenţi de alcool şi drog,
intervenţia consilierului de probaţiune în cazul
minorilor dependenţi de substanţe.
Evaluarea reţelei sociale: identificarea actorilor
sociali incluşi în reţeaua socială a beneficiarului,
metode de colectare a datelor.
Stabilirea contactelor cu OG şi ONG în vederea
soluţionării problemelor cu care se confruntă
minorii: colaborarea cu OG şi ONG, serviciile
prestate de OG şi ONG.
Probaţiunea penitenciară: Noţiuni conceptuale,
programul penitenciar de bază.
Cadrul legal şi instituţional.
Pregătirea pentru liberare a condamnaţilor

Subiectul 4.Evaluarea necesităţilor, riscului, motivaţiei pentru schimbare în vederea alcătuirii
planului de intervenţie individualizat al minorului
Obiective
Unităţi de conţinut
Evaluarea
impactului
programelor
de
Să evidenţieze importanţa programelor de
resocializare aplicate: metode de evaluare a
resocializare;
eficacităţii programelor.
Să propună şi să implementeze tehnici de
Implementarea programelor individuale şi de
reabilitare a minorilor cu comportament
grup cu scopul formarii abilităţilor sociale şi de
deviant.
modelare a comportamentului pro – social.
Să cunoască metode evaluare a perspectivelor Modele de analiză: criterii de selectare a
de reintegrare socială şi a riscului de recidivă;
participanţilor la programele individuale sau de
Să analizeze metodele de evaluare a riscului de grup, tipuri de programe, structura unui program.
recidivă;
Evaluarea necesităţilor, riscului, motivaţiei
Să aprecieze impactul demersurilor înaintate în pentru schimbare în vederea alcătuirii planului
vederea reintegrării sociale a persoanelor aflate de intervenţie individualizat al minorului:
în conflict cu legea;
instrumente de estimare a riscului de recidivă,
Să identifice profilul personalităţii cu
procesul de evaluare a riscului de recidivă,
posibilităţi reduse de reintegrare socială;
evaluarea motivaţiei pentru schimbare.
Să elaboreze metode propriii pentru evaluarea
Metode de evaluare a riscului de recidivă:
riscului de recidivă.
interviul, observaţia, convorbirea, chestionarul,
ancheta etc.
Posibilităţi de reintegrare socială a tinerilor şi
adulţilor: orientarea şcolară şi profesională,
implicarea în câmpul muncii, restabilirea
relaţiilor cu familia, implicarea în programe de
reducere a comportamentului violent, consilierea
persoanelor cu comportament aditiv etc.
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