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        nr. ______ din ______________2014 

        Ministrul justiţiei 
        _____________ Oleg EFRIM 

 

 
”_____”__________2014                                                       Nr._______  

 
Chişinău 
Кишинэу 

 
privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 560 din 31 

decembrie 2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare a 

asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind 

modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii  

 

 

În scopul executării art. 4 alin. (3) şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 
2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105, 

art.389 
 

                                                  ORDON: 

 

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 560 din 31 decembrie 2008  cu privire la aprobarea 

condiţiilor şi formei contractului de acordarea asistenţei psihosociale persoanelor liberate din 
locurile de detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare a personalităţii se modifică şi se completează după cum urmează (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr.10-11, art.27) se modifică şi se completează după cum urmează : 

1. Preambului va avea următorul cuprins: 

„În scopul executării art. 4 alin. (3) şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 
2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105, 

art.389), în temeiul Legii nr. 285 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 297 din 24 februarie 1999 cu privire la adoptarea persoanelor eliberate din locurile de 
detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art. 826), pct.7 sbp. 1) 

lit.u) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr.212-215, art.799)”. 
2. Se completează cu textul cu următorul cuprins: 
,,modelul referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii (conform anexei 

nr. 3).”. 



3. La punctul 2 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31 decembrie 
2008 cuvintele „oficiul de executare” se substituie cu cuvintele „biroul de probaţiune ”. 

4. Anexa nr. 2  la Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31 decembrie 2008: 
1) punctul 4 se conpletează cu  litera ,f) cu următorul conţinut:   

„f) prezumţiei nevinovăţiei”; 
2) la punctul 5 cuvintele „şeful oficiului de executare” se substituie cu cuvintele „şeful 

biroului de probaţiune”; 

3) punctul 6 se completează cu propoziţia „În cazul minorilor, consilierul de probaţiune 

stabileşte locul, data şi ora întrevederii/întrevederilor cu minorul, împreună cu părinţii sau alţi 
reprezentanţi legali ai acestuia ”; 

4) la punctul 11 cuvintele „şeful secţiei/serviciului de probaţiune” se substituie cu cuvintele 

,,şeful biroului de probaţiune, cu aplicarea ştampilei rotunde a biroului”, iar cuvintele ,,Şeful 
oficiului de executare vizează referatul presentenţial care se prezintă solicitantului” se exclud; 

5) punctul 12 în final se completează cu textul „contra semnătură, iar în cazul minorilor şi 
semnătura părinţilor sau reprezentanţilor legali”;  

6) la punctul 13 cuvintele „şeful oficiului de executare” se substituie cu cuvintele „şeful 

biroului de probaţiune”; 

7) se copletează cu două puncte 21 şi 22 cu următorul cuprins: 
,,21. La solicitarea instanţei de judecată, consilierul de probaţiune care a întocmit referatul 

presentenţial, participă la şedinţele de judecată pe marginea referatului presentenţial întocmit.  
  22. Nerespectarea de către consilierii de probaţiune a condiţiilor şi formei contractului de 

acordarea asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor 

privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii, atrage 
răspunde conform legislaţiei în vigoare.”.  

5. Se copletează cu Anexa nr. 3 cu următorul conţinut: 
 

 

                                                                                                        ,, Anexa nr. 3 

                                                                                                           la Ordinul ministrului justiţiei 
                                                                                                           nr.560 din 31 decembrie 2008 
 

 
MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

OFICIUL CENTRAL DE PROBAŢIUNE 

BIROUL DE PROBAŢIUNE _______________  

 

 

                                                                                                          APROB 

                                                                                                          Şef al Biroului de probaţiune  

                                                                                                                           _______________ 

                                                                                                                                                          

(numele, prenumele) 
                                                                                                                         _________________  

                                                                                                                                                                                                       
(semnătura) 
                                                                           

                                                                                   
 

 
                                                                                                                    ____ ________ 20__ 

 

 

 

L.Ş

. 



 

REFERAT 

presentinţial de evaluare  psihosocială a personalităţii 

_________________________, a. n. ____________ 

                                                                         (numele, prenumele) 
 

I. INTRODUCERE 

_____________________________________________________________________________ 
Numele şi prenumele bănuitului, învinuitului sau inculpatului  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Data, luna şi anul naşterii (vârsta)  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Domiciliul 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Calificarea juridică a faptei pentru care persoana este bănuită, învinuită sau inculpată  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Organul care a solicitat întocmirea referatului  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data solicitării întocmirii referatului  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele consilierului de probaţiune ce a întocmit referatul  

_____________________________________________________________________________  

 

II. SURSELE DE INFORMAŢII 

_____________________________________________________________________________ 

 

Surse contactate - numărul de întrevederi  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Surse necontactate  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Surse documentare  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



 

III. DATE PRIVIND PERSONALITATEA BĂNUITULUI, ÎNVINUITULUI SAU 

INCULPATULUI  

____________________________________________________________________________ 

 

Mediu familial şi social  

În cazul minorilor, referatul presentinţial va cuprinde date privind modul în care părinţii, tutorii 

îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Nivelul de şcolarizare  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Încadrarea în câmpul muncii  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 Cercul de prieteni:  

_____________________________________________________________________________  

 

IV. DATE PRIVIND COMPORTAMENTUL BĂNUITULUI, ÎNVINUITULUI SAU 

INCULPATULUI 

_____________________________________________________________________________|  

Trecutul infracţional 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

|Comportamentul persoanei înainte şi după presupusa infracţiune comisă  

_____________________________________________________________________________  

 

V. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ SAU POT INFLUENŢA CONDUITA 

GENERALĂ А PERSOANEI PENTRU CARE А FOST SOLICITATĂ ÎNTOCMIREA 

REFERATULUI 

_____________________________________________________________________________ 

Factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional 

_____________________________________________________________________________ 

 

VI. PERSPECTIVELE DE REINTEGRARE ÎN SOCIETATE 

_____________________________________________________________________________ 

 Dorinţa persoanei pentru reabilitare   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Dorinţa membrilor familiei sau altor persoane apropiate în vederea reabilitării persoanei  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Oportunităţile pe care le are persoana în privinţa efectuării studiilor sau ocupării unui loc  



de muncă  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Programele educaţionale în care poate fi inclusă persoana în scopul reabilitării 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data întocmirii 

_____ _________ 20___ 

 

Consilier de probaţiune                               

                                                                                      

______________________________          ________________________ 

                          (numele, prenumele)                                                                    (semnătura)  
 

Persoana  

pentru care s-a solicitat  

întocmirea referatului 

______________________________          ________________________ 

                          (numele, prenumele)                                                                    (semnătura)  
 

Reprezentantul legal 

(în cazul minorilor) 

______________________________            _______________________ “. 
                           (numele, prenumele)                                                                   (semnătura)  

 

 

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                         Oleg EFRIM 

 

 

 


