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I. INTRODUCERE  

 

Activităţile de probaţiune au demarat în anul 2001 cînd, în cadrul Institutului de Reforme Penale 

(în continuare IRP) a fost instituit un grup de lucru în domeniul alternativelor la detenţie, care 

avea ca scop introducerea în legislaţia Republicii Moldova a unor măsuri de analiză a cadrului 

legislativ care reglementa sistemul pedepselor penale şi măsurilor preventive. În 2003 a fost 

format un grup de experţi internaţionali în vederea desfăşurării unei Misiuni de Evaluare a 

necesităţilor (MEN) care avea ca obiectiv implementarea măsurilor de resocializare şi reintegrare 

a infractorilor din Moldova (Probaţiune) inclusiv măsurii privind cadrul juridic, aspecte legate de 

infrastructură, atitudinea societăţii, obstacole şi un eventual impact. În rezultatul recomandărilor 

Misiunii de evaluare, în august 2003 a fost instituit un Grup de lucru, care avea ca misiune 

elaborarea cadrului normativ în domeniul probaţiunii. În paralel, au fost desfăşurate unele 

activităţi ce ţin de probaţiunea penitenciară, a fost definitivată legea cu privire la probaţiune, care 

reprezenta o detaliere a reglementărilor cuprinse în Codul de Executare. De asemenea, au fost 

stabilite procedura şi modalitatea de întocmire a referatelor de probaţiune presentenţială în 

privinţa minorilor. 

 

IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova, în toamna anului 2003 a demarat un proiect 

„Alternative la detenţie pentru copii în sistemul de justiţie penală” având drept scop promovarea 

alternativelor la detenţie pentru copii, şi în mod special a probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale 

pentru copiii în sistemul de justiţie penală. 

 

Pe parcursul anilor 2003 – 2005, în comun cu SOROS a fost implementat Proiectul IRP 

,,Reforma sistemului de pedepse penale şi promovarea alternativelor la detenţie” ce urmărea 

aplicarea măsurilor alternative detenţiei: iniţierea şi perfecţionarea sistemului de aplicare a 

alternativelor existente prin modificarea legislaţiei şi crearea unui sistem de monitorizare a 

aplicării alternativelor.  

 

În anul 2006 de către Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Promovarea 

alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, se încep activităţi de implementare a 

probaţiunii presentenţiale şi în privinţa adulţilor; activităţi de reintegrare socială a persoanelor 

condamnate condiţionat cu un termen de probă; activităţi ce au drept scop aplicarea şi executarea 

uniformă a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii la nivel naţional; activităţi de 

cercetare şi de informare a opiniei publice.  

 

În perioada iunie 2007 – martie 2008 a fost derulat Proiectul IRP în comun cu SOROS 

,,Promovarea alternativelor la detenţie în Republica Moldova”, fiind stabilite activităţi de 

probaţiune în privinţa adulţilor, sporirea numărului de consilieri (cîte unul la Ungheni şi Cahul), 

elaborarea proiectului Regulamentul statutul consilierului de probatiune, Instrucţiunea 

supravegherea în termen de probă şi Curricula de instruire a consilierilor de probaţiune 

 

În 2007 prin HG nr.44 din 12.01.07 sunt introduse modificări în Regulamentul Ministerului 

Justiţiei şi al Departamentului de executare care au stipulat organizarea activităţii de probaţiune 

de către organe guvernamentale. Tot prin această hotărîre, Direcţia de executare a pedepselor 

penale non-privative de libertate se reorganizează în Direcţia probaţiune şi se alocă suplimentar 

125 unităţi de personal (HG nr.44 din 12.01.07). Din acest moment în Moldova este creat 

Serviciul de probaţiune din cadrul Departamentul de executare pe lângă Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova.  

 

La 14.02.08 este adoptată Legea cu privire la probaţiune, care a intrat în vigoare la 13.09.08. 

Activitatea de probaţiune se exercita de Serviciul probaţiune din cadrul Departamentului de 
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executare. Direcţia probaţiune - o structură specializată, care prin intermediul secţiilor de 

probaţiune ale oficiilor de executare, pune în aplicare pedepsele penale non-privative de libertate 

şi exercită probaţiunea cu persoanele liberate de pedeapsa penală. Secţiile de probaţiune sunt în 

cadrul oficiilor de executare în număr de 42 (conform divizării administrativ-teritoriale a 

republicii). Personalul secţiilor de probaţiune sunt consilierii de probaţiune şi au statut de 

funcţionar public (angajaţi de stat). Numărul total de personal al secţiilor probaţiune este de 169 

angajaţi şi 9 persoane în Direcţia probaţiune (HG nr. 44 din 12.01.07).  

 

După patru ani de activitate, sistemul de probaţiune al Republicii Moldova este supus unei 

reorganizări. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 este creat Oficiul 

central de probaţiune pe lângă Departamentul Instituţiilor Penitenciare cu o schema de personal 

stipulând 216 unităţi în subdiviziunile teritoriale şi 34 în aparatul central.  

 

La 01.01.2013, prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial 

la 12.10.2012, nr. 212-215, art.798) ,,cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului 

Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine”, Oficiul Central de probaţiune a fost 

transferat din subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în subordinea Ministerului 

Justiţiei. Odată cu efectuarea transferului respectiv au fost reduse 7 unităţi, prin urmare Statul de 

personal al Oficiului central de probaţiune constituie 243 unităţi. La nivel naţional, actualmente, 

activează 42 de Birouri de probaţiune subordonate Oficiului central de probaţiune. Personalul de 

probaţiune constă din consilieri de probaţiune cu statut de funcţionari publici. 

 

La 12 octombrie 2015, a fost aprobat Proiectul de modificare şi completare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, prin care Oficiul central de probaţiune îşi modifică structura organizaţională şi modul 

de funcţionare a organelor de probaţiune. Oficiul central de probaţiune este redenumit în 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune (în continuare INP) şi are în subordinea sa trei Inspectorate 

Regionale de Probaţiune în zona de Nord, Centru şi Sud ale ţării. Inspectoratele regionale, la 

rîndul lor vor coordona şi monitoriza activitatea Birourilor teritoriale de probaţiune existente, 

Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală şi Centrelor instructiv - 

metodice. 

 

În activitatea sistemului de probaţiune o însemnătate importantă o au actele normative naţionale, 

internaţionale şi recomandările referitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii de probaţiune 

aprobate de Uniunea Europeană:  

 

Acte normative la nivel naţional:  
1. Legea Nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune;  

2. Legea Nr.297 din  24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie; 

3. Codul penal al Republicii Moldova, Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Codul 

contravenţional al Republicii Moldova, Codul de executare al Republicii Moldova;  

4. Hotărîrea de Guvern nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune; 

5. Hotărîrea de Guvern nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;   

6. Hotărîrea de Guvern nr.210 din 21.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al 

consilierului de probaţiune;   

7. Ordinul nr. 560 din 31.12.2008 emis de Ministrul justiţiei 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.   
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La nivel internaţional: 

 Recomandarea CM/rec(2010)1 comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la 

regulile de probaţiune ale Consiliului Europei; 

 Recomandarea CM Nr. R(92)16 privind normele europene cu privire la sancţiunile şi măsurile 

comunitare; 

 Recomandarea CM/rec(2000)22 privind perfecţionarea implementării normelor europene cu 

privire la sancţiunilor şi măsurilor comunitare; 

 Recomandarea CE Nr. R(97) 12 privind personalul implicat în implementarea sancţiunilor şi 

măsurilor comunitare; 

 Recomandarea CE Nr. (99) 22 privind reducerea creşterii populaţiei din penitenciare şi 

suprapopularea acestora; 

 Recomandarea CE Nr. (2003) 22 privind liberarea condiţionată; 

 Recomandarea CE Nr. (2008) 11 privind regulile europene pentru infractorii minori subiect al 

sancţiunilor şi măsurilor. 

 Convenţia europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor condiţionat sau infractori 

liberaţi condiţionat; 

 Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), 

Rezoluţia 45/112 14 decembrie 1998, (a 68-a Sesiune Plenară); 

 Recomandarea CM Nr. R (92) 16 către statele membre referitoare la regulile europene asupra 

sancţiunilor aplicate în comunitate; 

 Recomandarea CM/Rec(2014)4 către statele membre privind monitorizarea electronică; 

 

Documente de politici: 

 Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”; 

 Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 2011-2016; 

 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova- 

Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin HG nr. 808 din 7 octombrie 2014); 

 

Conform Legii cu privire la probaţiune, noţiunea de probaţiune, reprezintă: evaluarea 

psihosocială, controlul persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, 

adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie, pentru preîntîmpinarea săvîrşirii 

de noi infracţiuni.  
 

Tipurile probaţiunii: 

 probaţiune presentinţială - evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului, 

inculpatului; 

 probaţiune sentinţială în comunitate - totalitate de activităţi orientate spre resocializarea 

persoanelor liberate de pedeapsa penală a privaţiunii de libertate, spre controlul 

comportamentului şi al respectării obligaţiilor acestora; 

 probaţiune penitenciară - totalitate de activităţi socioeducative desfăşurate în penitenciar şi de 

activităţi de pregătire pentru liberarea persoanelor din locurile de detenţie; 

 probaţiune postpenitenciară - acordare de asistenţă persoanelor liberate din locurile de 

detenţie în scopul reintegrării lor în societate; 

 probaţiune juvenilă - respectarea interesului superior al copilului şi protecţiei temporare a 

copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în familia biologică sau 

adoptivă, în casă de copii de tip familial, precum şi în comunitate. 

 

Misiune  
Sistemul de probațiune participă la înfăptuirea actului de justiţie prin acordarea suportului 

organelor judiciare în individualizarea pedepselor, supravegherea modului de executare a 
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pedepselor neprivative de libertate, reintegrarea socială a persoanelor care au încălcat legea, în 

scopul reducerii recidivei și creșterii gradului de siguranță socială. 

 

Viziune 
Consolidarea sistemului de probațiune ca alternativă credibilă la detenție, ce contribuie la 

menținerea gradului de siguranță comunitară, reducerea costurilor sociale ale detenției, reducerea 

recidivei şi valorificarea potențialului persoanelor care au încălcat legea. 

 

Valori  

 profesionalism; 

 integritate; 

 responsabilitate; 

 angajament și implicare; 

 respect; 

 empatie; 

 disponibilitate și deschidere. 

 

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 
 

Funcționarea eficientă a sistemului de probaţiune este indispensabilă procesului de edificare a 

unui sistem judiciar modern, avînd potenţialul de a contribui la reducerea supra-aglomerării 

penitenciarelor, respectiv creşterea încrederii populaţiei în actul de justiţie prin oferirea 

posibilităţii participării comunităţii în procesul de reabilitare.  

 

Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reintegrării 

sociale a persoanelor care au încălcat legea, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi 

infracţiuni şi al menţinerii securităţii comunitare, concomitent cu reducerea costurilor sociale ale 

executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din penitenciare şi 

valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor. 

 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este parte componentă a Pilonului VI. Respectarea 

drepturilor omului în sectorul justiţiei din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016. Printre cele mai importante realizări a 

sistemului de probaţiune la implementarea Strategiei putem enunţa: elaborarea programelor 

probaţionale (programul vocaţional pentru minori ,,Calea spre succes”, programul 

individualizat de lucru cu beneficiarii condamnaţi pentru violenţă, programului ,,Prevenirea 

violenţei la minori”), implementarea programului de asistență psihosocială la etapa 

presentențială, crearea Centrului de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală 

din Republica Moldova în or. Floreşti, crearea sistemului de evidenţă electronică a beneficiarilor 

serviciului de probaţiune (dosar electronic personal); instruirea iniţială şi continuă a consilierilor 

de probaţiune, elaborarea şi implementarea Strategiei de comunicare a serviciul de probaţiune şi 

Concepţiei de dezvoltare a instituției probațiunii, implementarea unui proiect pilot privind 

monitorizarea electronică a subiecților probațiunii. 

Conform Raportului Indicilor Supremaţiei Legii (Rule of Law Index) emis de către World 

Justice Project în anul 2015, Republica Moldova a fost apreciată la un nivel scăzut a eficienţei 

sistemelor corecţionale în sectorul justiţiei, înregistrînd 0,28 de puncte din cele 1,00 maxim.1 

 

În rezultatul modificărilor legislaţiei execuţional-penale şi o dată cu implementarea în Republica 

Moldova a probaţiunii, s-a majorat numărul sentinţelor instanţelor de judecată cu aplicarea 

pedepselor neprivative de liberate şi liberării de pedeapsa penală faţă de cele privative de 

                                                           
1 Raportul ,,Rule of Law Index” http://data.worldjusticeproject.org/#groups/MDA  

http://data.worldjusticeproject.org/#groups/MDA
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libertate. Astfel, numărul beneficiarilor (condamnaţilor) aflaţi în supravegherea sistemului de 

probaţiune este în creştere continuă în comparație cu anul 2010 cînd erau la evidență 13.395 de 

subiecți, în anul 2011 – 14.507 persoane, în 2012 – 15.610 persoane, în 2013- 17.104 persoane, 

în 2014 – 16.609 persoane, în 2015 – 18.008 persoane. 

 

La 1 ianuarie 2016, în penitenciarele din Republica Moldova se dețineau 8054 de persoane2. 

Comparativ cu persoanele aflate în probațiune, la 1 ianuarie 2016 se aflau 10.649 de beneficiari, 

inclusiv 171 minori în conflict cu legea. Dintre aceştia, 963 adulţi şi 12 minori condamnaţi la 

muncă neremunerată în folosul comunităţii (art. 67 Cod Penal), 5062 adulţi şi 126 de minori 

condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei (art. 90 Cod Penal), 312 de persoane liberate 

înainte de termen (art. 91 Cod Penal), şi 4054 adulţi şi 1 minor privat de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii (art. 65 Cod Penal), liberarea de pedeapsă a minorilor (art. 93 CP) - 1 beneficiar; 

87 persoane cu amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în 

vârstă de până la 8 ani (art.96 CP); aplicarea măsurilor cu caracter educativ (art. 104 CP): 31 

minori.3 

 

Totodată, pe parcursul anului există o fluctuaţie esenţială a beneficiarilor probaţiunii şi 

sancţiunilor comunitare, a persoanelor luate în evidenţă şi excluse din evidenţă în decursul unui 

an, fiind desfăşurate zilnic de către consilieri activităţi de probaţiune. Astfel, pe parcursul anului 

2015 în evidență au fost aproximativ 19.700 de persoane supuse probaţiune (inclusiv pe 

contravenții și referate presentențiale), dintre care 350 sunt minori. Conform datelor statistice pe 

parcursul anilor, recidiva în timpul aflării în evidența probațiunii se menţine în jur de 2 % din 

numărul total de persoane (adulţi şi minori) aflate în evidenţă. Această tendinţă pozitivă riscă să 

fie inversată în absenţa unor intervenţii calitative, alocarea resurselor financiare şi stabilirea unor 

acţiuni prioritare ce vor contribui la reducerea fenomenului delincvent şi reintegrarea în societate 

a persoanelor aflate în conflict cu legea. 

 

Bugetul aprobat pentru anul 2015 al Oficiului central de probaţiune a fost în sumă de 22802,8 

mii lei pentru asigurarea activităţilor de bază a sistemul probaţiune. Bugetul pentru anul 2014 a 

fost aprobat în sumă de 21279,7 mii lei, iar pentru anul 2013 în sumă de 22675,4 mii lei. Astfel, 

putem remarca că bugetul sistemului de probaţiune rămîne constant pe parcursul anilor. 

Ponderea cea mai mare a categoriilor de cheltuieli o constituie fondul de retribuire a muncii, 

reprezentând, spre exemplu, în anul 2014, cota de 77,6% din totalul de cheltuieli ale activităţii de 

bază. Celelalte cheltuieli sunt efectuate pentru plata serviciilor de locaţiune pentru subdiviziunile 

teritoriale, serviciile comunale (energie electrică, termică, gaze, apă, salubrizare), procurarea 

rechizitelor de birou, serviciile de telecomunicaţii, poştă, procurarea combustibilului, reparaţii 

curente, lucrări de informatică (asigurare cu internet a subdiviziunilor teritoriale), formare 

profesională, alte cheltuieli. 

 

III. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE  
 

Elaborarea şi implementarea Strategiei este necesară în scopul creării unui cadru unificat care să 

acopere toate eforturile de dezvoltare a instituţiei probaţiunii în Republica Moldova, pentru 

asigurarea unei dezvoltării durabile în rîndul instituţiilor din sectorul justiţiei.  

 

Documente de referinţă: 

 Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”; 

 Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 2011-2016; 

 Planul de comunicare al Strategiei pentru reforma sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016; 

                                                           
2 Statistica Departamentului Instituțiilor Penitenciare http://www.penitenciar.gov.md/ro/statistica  
3 Statistica Inspectoratului Național de Probațiune http://probatiune.gov.md/?go=page&p=171  

http://www.penitenciar.gov.md/ro/statistica
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=171
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 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova 

Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin HG nr. 808 din 7 octombrie 2014); 

 Concepţia de dezvoltare a instituţiei probaţiunii; 

 Strategia de comunicare a instituţiei probaţiunii pentru anii 2014 – 2018. 

 

Obiectivul general al Strategiei – dezvoltarea activităţilor de probaţiune către anul 2020, prin 

îmbunătățirea și asigurarea continuității procesului de probaţiune, începînd cu etapa 

presentenţială pînă la etapa post-penitenciară, care v-a asigura supremaţia legii, respectarea 

drepturilor omului şi v-a contribui la creșterea încrederii societății în instituția probațiunii și actul 

de justiție. 

 

Obiectivele specifice ale Strategiei sunt următoarele: 

 implementarea unui management economico – financiar către anul 2020, care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare a sistemului de probațiune; 

 asigurarea unui cadru legislativ corelat și coerent; 

 dezvoltarea resurselor umane către anul 2020 pentru desfășurarea activităților de probațiune la 

nivelul de calitate, eficiență și profesionalism; 

 îmbunătățirea serviciilor furnizate și dezvoltarea de parteneriate către anul 2020; 

 implementarea instrumentelor moderne de lucru în activitate orientate spre supraveghere şi 

reintegrare socială a persoanelor supuse probațiunii; 

 eficientizarea pedepselor alternative la detenție; 

 promovarea sistemului de probațiune. 

 

Strategia este concepută pentru a atinge următoarele rezultate generale:  

 cadrul normativ în domeniul probațiunii adoptat; 

 stimularea interesului beneficiarilor de a se implica în programe de reintegrare socială; 

 reducerea fenomenului recidivei;  

 cooperare eficientă între sistemul de probaţiune şi organizaţiile la nivel naţional şi 

internaţional în domeniul probaţiunii; 

 creşterea ratei de reintegrare socială a persoanelor supuse probaţiunii;  

 mecanism eficient de formare profesională a consilierilor de probațiune; 

 impact pozitiv asupra percepției sistemului de probațiune din Moldova de către comunitate. 

 

IV. DIRECŢIILE STRATEGICE 

 

Strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune stabileşte direcţiile principale de acţiune, 

problemele în activitate şi paşii necesari pentru perioada 2016 - 2020, în vederea poziţionării 

probaţiunii ca autoritare publică de interes naţional care contribuie la înfăptuirea actului de 

justiție în scopul evaluării psihosociale și reintegrării persoanelor aflate în conflict cu legea 

penală, diminuării riscului de săvârşire a noilor infracţiuni şi menţinerii securităţii comunitare. 

Astfel, au fost stabilite următoarele Direcţii strategice ale Strategiei: 

 

I. Consolidarea activităților de probațiune 

II. Managementul resurselor umane 

III. Promovarea activităților de probațiune 

IV. Consolidarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional 

V. Dezvoltarea resurselor materiale ale instituţiei 
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I. Consolidarea activităților de probațiune  

 

1.1.Probaţiunea presentinţială  

 

Definirea problemei: Necesitatea optimizării serviciilor furnizate şi a calităţii activităţilor, 

elaborarea şi implementarea unor instrumente specifice (instrumentul de măsurare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor serviciilor de probaţiune, pe categorii), precum şi realizarea de studii, 

analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu. 

 

Referatul de evaluare cuprinde informații relevante şi o analiză obiectivă a acestora, el poate veni 

în sprijinul judecătorului care soluționează cauza, favorizând o mai buna cunoaştere a 

inculpatului din punct de vedere psiho-social şi a posibilităților acestuia de a se reintegra în 

societate, putând utiliza aceste informații pentru individualizarea pedepsei. Impactul poate fi 

negativ, în cazul în care referatul nu îndeplineşte standardele de calitate, fie datorită limbajului 

folosit, lipsei de obiectivitate sau a înțelegerii greşite, de către consilier de probaţiune. 

 

Referatul de evaluare este instrumentul prin care Birourile de probaţiune furnizează organelor 

judiciare la sesizarea acestora date privind persoana bănuitului, învinuitului sau inculpatului din 

perspectiva psihosocială. Referatul de evaluare psihosocială are „rol consultativ şi de orientare” 

şi nu acela de a adresa recomandări instanței cu privire la modul de soluționare a cauzei.  

 

La determinarea soluției suspendării condiţionate a urmăririi penale cu liberarea de răspundere 

penală a copilului se va ţine cont de recomandările organului de probaţiune, expuse în referatul 

de evaluare. Procedura specială are ca raționamente la originile sale intenția de a contribui la o 

administrare mai eficientă a justiției, mai ales în cauzele cu copii, prin evitarea unui proces penal 

cu toate consecințele nefaste care sunt inevitabile. La moment, procurorul solicită, din partea 

organelor de poliţie, controlul respectării obligaţiilor, stabilite în urma aplicării suspendării 

condiţionate a urmăririi penale cu liberarea de răspundere penală, de către copil şi cere informaţii 

de la locul de muncă, de studii şi de trai al copilului. Considerăm oportun că această prevedere să 

fie în custodia organului de probaţiune, potrivit competenței serviciului (coordonarea 

programelor sociale, de resocializare, de reintegrare, de corecţie a comportamentului social şi a 

celor terapeutice pentru minori).  

 

Măsurile necesare a fi întreprinse:  

 Evaluarea calităţii şi a eficienţei activităţilor de probaţiune. Elaborarea unui instrument de 

măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor de probaţiune, pe categorii 

(procurori şi judecători). Aplicarea unui chestionar va da posibilitatea de a trasa noi direcții de 

acțiune şi intervenție în cazul activități de întocmire a referatului de evaluare – pentru 

îmbunătățirea rezultatelor muncii consilierilor de probaţiune. 

 Realizarea de către experți independenți a unui studiu privind calitatea și utilitatea referatelor 

presentențiale de evaluare. 

 Specializarea consilierilor de probaţiune privind evaluarea psihosocială a personalității și 

procedura întocmirii referatului de evaluare. În scopul conlucrării mai eficiente dintre 

reprezentanții organelor implicate pentru obţinerea unui tablou psihosocial al bănuitului, 

învinuitului sau a inculpatului şi schimbului de experienţă şi bunei practice, participarea la 

întruniri, ședințe de lucru/mese rotunde, cursuri de instruiri, etc.., consilierii de probațiune să fie 

implicați activ la discuții cu judecătorii şi procurorii pe marginea utilizării acestor referate în 

practica penală.  

 Modificarea cadrului normativ privind participarea consilierilor de probațiune în cadrul 

ședințelor de judecată în vederea prezentării recomandărilor la referatele de evaluare. 

 Modificarea cadrului normativ privind asigurarea executării suspendării condiţionate a 

urmăririi penale cu liberarea de răspundere penală de către organul de probațiune. 
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Rezultat scontat: În aceste condiții, valorificarea măsurilor propuse, vor consolida activitatea 

interdepartamentala a instituțiilor de ramură, printr-o colaborare mai eficientă în planul concret 

al realizării/utilizării referatelor de evaluare psihosocială care vor contribui la individualizarea 

pedepsei. 

 

1.2.Probaţiunea sentinţială în comunitate şi postpenitenciară 

 

Definirea problemei: Consilierul de probațiune are puține pîrghii de control a subiecților de 

probațiune reieșind din varietatea obligațiilor aplicate de către instanța de judecată. Astfel, 

potrivit proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului Penal al RM, în alin.(6) 

al art.90 au fost incluse mai multe obligații care prin metodele existente de control nu pot fi 

executate. Pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, instanța de judecată aplică în sentințele 

de condamnare şi alte obligațiuni, dar acestea sunt în dificultatea consilierului de probațiune 

pentru a le supraveghea, cum ar fi: 

- Să nu încalce ordinea publică şi să nu comită contravenții; 

- Să nu frecventeze locurile de agrement între orele 22.00 şi ora 06.00; 

- Să nu se eschiveze cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de 

judecată; 

- Să nu se apropie de victimă şi casa ei până la executarea sentinței. 

 

Supravegherea respectării obligațiilor respective este foarte dificilă reieșind din metodele şi 

formele actuale de control a persoanelor aflate în evidența serviciului de probațiune. Totodată, 

metodele şi formele actuale de supraveghere a condamnaților, sunt insuficiente pentru a avea 

posibilitatea monitorizării depline a obligațiunilor enunțate mai sus şi pentru a avea informația 

dacă se respectă în totalitate.  

 

Persoanele condamnate cu aplicarea obligațiunii „să nu frecventeze anumite locuri după ora 

22.00, în prezent, nu pot fi controlate de către consilierul de probațiune deoarece depășește ora 

programului de muncă ale acestuia conform legislației în vigoare, iar vizitele locurilor de 

agrement între orele 22.00 şi 06.00 dimineața nu intră în obligațiile funcționale de serviciu a 

funcţionarului. În asemenea cazuri, sentințele nu se execută eficient şi nici scopul pedepsei 

penale nu este realizat.  

 

Același impediment survine şi în cazul obligării condamnatului „să nu se apropie de victimă şi 

casa ei până la executarea sentinței” sau „să nu încalce ordinea publică şi să nu comită 

contravenții” deoarece pentru subiecții aflați în conflict cu legea penală pîrghiile de control sunt 

insuficiente.  

 

Potrivit Planului de acțiuni pentru implementarea strategică de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, în Direcția strategică 6.5. „Consolidarea sistemului de probațiune şi a 

sistemului penitenciar” s-a stabilit implementarea unui proiect-pilot privind monitorizarea 

electronică a subiecților probațiunii. Astfel, în anul 2015 au fost achiziționate softul, licența și 20 

de brățări electronice, fiind inițiată demararea proiectului pilot de monitorizare electronică a 

subiecților de probațiune care a fost implementat cu succes. Ca rezultat, s-a constatat că 

monitorizarea electronică ar putea fi utilizată ca metodă de control al acestor categorii de 

obligațiuni. Totodată pentru a utiliza procedura pentru mai mulți beneficiari este necesară 

asigurarea sistemului de probațiune cu echipament necesar. 

 

În același timp nu există un mecanism transparent de monitorizare atît a subiecților de 

probațiune, cît și a consilierilor de probațiune, ceea ce poate duce la încălcări a procedurii de 

supraveghere a subiecților de probațiune. Astfel, tendințele moderne de supraveghere propun în 
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calitate de soluție sistemul de monitorizare a activității cu subiecții de probațiune prin 

intermediul amprentelor digitale electronice. 

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

 Monitorizarea electronică a persoanelor aflate în conflict cu legea penală. Achiziționarea 

echipamentului conform necesităților anuale de monitorizare electronică; 

 Modificarea legislației privind aplicarea Monitorizării Electronice a subiecților de probațiune 

cu procurarea dispozitivelor/serviciilor de Monitorizare Electronică din contul bugetului  de stat 

şi de către subiecții probațiunii ca alternativă la detenție; 

 Elaborarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a subiecților de probațiune 

aprobat prin Hotărîre de Guvern; 

 Instruirea continuă a consilierilor de probațiune privind utilizarea echipamentului de 

monitorizare electronică; 

 Crearea Centrului de Monitorizare Electronică a persoanelor aflate în conflict cu legea penală;  

 Identificarea posibilității implementării în Republica Moldova a sistemului de monitorizare a 

subiecților probațiunii prin intermediul amprentelor digitale electronice. 

  

Rezultatul scontat: Dezvoltarea sistemului de supraveghere a subiecților de probațiune. Metoda 

de supraveghere şi control a persoanelor condamnate ar eficientiza respectarea obligațiilor şi 

minimalizarea riscului de recidivă prin monitorizarea electronică a persoanelor supuse 

probațiunii. Prin supravegherea electronică organul de probațiune v-a avea posibilitatea să 

cunoască informația despre acțiunile ilicite a subiectului şi să intervină imediat în fiecare caz 

individual.  

 

Definirea problemei:  La data de 31 decembrie 2015 a intrat în vigoare proiectul de lege cu 

privire la modificarea şi completarea actelor legislative prin care s-a modificat Legea nr.8 din 

14.02.2008 cu privire la probațiune, Codul penal în vigoare al RM, Codul de executare în 

vigoare al RM, care definesc anumite concepte a probațiunii și necesită a fi dezvoltate 

aplicabilitatea acestora în actele normative interne. 

 

În acest sens, în activitatea de probațiune există probleme în calitatea evaluării riscului de 

recidivă și în procesul de planificare individuală a acțiunilor de corectare și reintegrare socială a 

persoanelor aflate în evidență. Astfel, conform Instrucțiunii nr.168 din 30.12.2013 cu privire la 

organizarea activității de probațiune sentinţială şi postpenitenciară în privința adulților şi 

minorilor, evaluarea nivelului riscului de recidivă este necesară pentru stabilirea tratamentului de 

supraveghere a subiectului de probațiune şi frecvența întrevederilor pe parcursul perioadei de 

probațiune. 

 

Prevederile actuale cu privire la evaluarea riscului de recidivă nu reflectă obiectiv gradul de 

pericol social al subiectului şi, ca urmare, nu poate fi aplicat un mod de supraveghere 

individualizat şi adecvat pentru fiecare separat şi din acest considerent se planifică revizuirea 

actelor normative interne. 

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

Eficientizarea procesului de evaluare a riscului de recidivă  şi acordare a asistenței şi consilierii: 

 Elaborarea şi implementarea Regulamentului privind planificarea individuală a activității de 

probațiune aprobat de Ministerul Justiției. 

 Modificarea şi completarea actelor normative interne cu referire la asistenţa şi consilierea 

subiecților de probațiune şi evaluarea riscului de recidivă;  

 Instruirea consilierilor de probațiune privind modul de evaluare a personalității subiecților de 

probațiune şi a riscului de recidivă 
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 Crearea unei liste cu referire la măsurile de resocializare la etapele probațiunii; 

 

Rezultat scontat: Sporirea eficienței activităţii de resocializare a subiecţilor de probaţiune şi 

prevenirii riscului de a comite noi infracţiuni prin eficientizarea procedurii de evaluare a 

personalității, planificării obiective a măsurilor de probaţiune şi supravegherii eficiente a 

obligaţiilor impuse, aceste domenii fiind fundamentale în resocializarea condamnaților.  

 

Definirea problemei: Asistența şi consilierea este una din metodele de bază a resocializării 

subiecților de probațiune. În prezent organul de probațiune dispune de următoarele programe 

probaţionale: Motivația spre schimbare, Programul individualizat de lucru cu beneficiarii 

condamnaţi pentru violenţă, Programul vocațional „Calea spre succes”, programul ,,Prevenirea 

violenței la minori”. Aceste programe sunt insuficiente deoarece nu se pot aplica pentru toate 

categoriile de beneficiari ai probațiunii, iar lipsa programelor pentru anumite categorii generează 

imposibilitatea corectării şi resocializării persoanelor. 

 

Astfel, materialele practice existente privind ghidarea consilierilor de probațiune sunt învechite 

şi necesită modificarea stringentă a conținutului prin elaborarea şi editarea altor noi. Reieşind din 

modificarea considerabilă a legislației în domeniul de probațiune şi dezvoltării vertiginoase a 

sistemului de probațiune în ultimii ani este necesară editarea manualelor şi a ghidurilor practice 

pentru îndrumarea şi ghidarea consilierilor de probațiune în domeniul de activitate. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Elaborarea/achiziţionarea şi implementarea programelor probaţionale pentru infractorii 

toxicomani; 

 Instituirea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală; 

 Elaborarea unui Ghid al consilierului de probațiune pe domenii de activitate. 

 

Rezultat scontat: Crearea centrelor de reabilitare a persoanelor liberate din locurile de detenţie în 

zona centru şi sud a ţării va facilita antrenarea subiecţilor de probaţiune în activităţi psiho-sociale 

necesare în reintegrarea cu succes în societate. Aplicarea programelor probaţionale pe categorii 

de infracțiuni, temperament sau vicii a persoanelor va contribui la schimbarea comportamentului, 

viziunilor, atitudinilor şi factorilor care au contribuit la săvîrşirea infracțiunii. De asemenea 

materialele informative elaborate pentru consilierii de probațiune vor spori calitatea activităților 

cotidiene desfășurate. 

 

Definirea problemei: La momentul actual, se întreprind măsuri de modificare a conceptului, 

modului şi tehnicilor de executare a pedepselor penale cu munca neremunerată în folosul 

comunităţii şi cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate. Astfel, în scopul de a preveni recidiva se propun noi forme de pedeapsă, alternative la 

detenţie. Acestea fiind noi forme de pedeapsă - ,,sentinţă comunitară”, care constă atît din ore de 

muncă neremunerată în folosul comunităţii, cît şi dintr-un număr de programe probaţionale. 

Toate aceste măsuri sunt direcţionate spre diminuarea riscului de recidivă şi evitarea pedepsei cu 

închisoarea. Astfel, acest tip de pedeapsă reduce intervenţia în viaţa privată a persoanei 

condamnate, însă, în acelaşi timp, o obligă să participe la programe probaţionale. 

  

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Identificarea unor noi forme de pedepse penale, pentru a extinde spectrul de alternative la 

detenție în penitenciar (sentința comunitară), inclusiv posibilitatea aplicării detenției la 

domiciliu: 

 Modificarea legislației penale și execuțional-penale în privința pedepselor penale alternative, 

în special cu introducerea  noțiunii de ,,sentință comunitară” și ,,detenția la domiciliu”; 
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 Crearea unor ateliere comunitare pentru executarea pedepsei sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunităţii: identificarea spaţiilor necesare pentru atelierele comunitare, 

procurarea echipamentului şi utilajului necesar întru executarea orelor de muncă neremunerată în 

folosul comunităţii, precum şi identificarea transportului pentru deplasarea la obiectul cu 

destinaţie socială a persoanelor care execută pedeapsa comunitară. 

 

Rezultat scontat: Instituirea şi aplicarea conceptului de „sentinţă comunitară” în Republica 

Moldova. Cadrul legal modificat, adoptat şi aplicat în practică. 

 

Definirea problemei: Unul din impedimentele principale în organizarea activităţii de 

monitorizare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii este lipsa de conlucrare 

cu administraţia publică locală (APL). Aceasta se datorează cadrului normativ învechit, care nu 

este adaptat la necesităţile actuale. Nu sunt stabilite clar drepturile şi obligaţiile instituțiilor-

gazdă, unde condamnatul execută pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. De 

asemenea, putem evidenţia că procedura de determinare a obiectelor cu destinaţie socială, 

prevăzută în art. 192 al Codului de executare este lipsită de transparenţă, precum şi îngrădeşte 

drepturile unor ONG-uri să se adreseze la organul de probaţiune cu solicitarea de a fi implicate 

persoanele condamnate la MNFC în lucrări socialmente utile.  

 

O altă problemă întâlnită în procesul de executare a pedepsei cu muncă neremunerată în folosul 

comunității de către condamnat este lipsa instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Aceste lacune duc la crearea posibilelor riscuri în procesul de executare a pedepselor, fapt ce 

depășește  scopul punitiv al acesteia, precum şi restabilirea echităţii sociale. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

Stabilirea parteneriatelor cu actorii comunitari implicați în procesul de executare a muncii 

neremunerate în folosul comunității: 

 organizarea ședințelor comune de lucru cu reprezentanții administrației publice locale şi a 

consilierilor de probațiune privind identificarea și evaluarea problemelor; 

 stabilirea unui parteneriat dintre Inspectoratul Național al Probațiunii și Inspectoratul de Stat 

al Muncii, în vederea asigurării implementării actelor legislative și a altor acte normative în 

domeniul muncii, securității şi sănătății în muncă, în ceea ce privește respectarea drepturilor 

persoanelor condamnate la muncă neremunerată în folosul comunității.  

 Modificarea şi completarea capitolului XXI al Codului de executare (art.191-193) şi al 

Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003. 

 

Rezultat scontat: Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Dezvoltarea mecanismului de conlucrare cu administrația publică locală.  

 

Definirea problemei: În prezent, organul de probațiune întâmpină dificultăți în procesul de 

executare a pedepselor penale şi sancţiunilor contravenţionale privative  de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Aceste dificultăți sunt create de birocrație 

și lipsa unui cadru normativ eficient. O altă problemă este asigurarea executării hotărîrilor 

judecătorești în care sunt dispuse eliberarea din funcţie a aleşilor locali sau  a altor persoane care 

ocupă funcții cu statut special, din cauza lipsei de conlucrare între instituţiile responsabile de 

punere în executare a pedepsei date (Inspectoratul Național al Probaţiuii, Cancelaria de Stat şi 

Comisia Electorală Centrală, ș.a.), precum şi a unui mecanism eficient prevăzut în procedura de 

executare.  

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 
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Eficientizarea procesului de executare a pedepselor penale şi sancţiunilor contravenţionale 

privative  de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate: 

 Organizarea şedinţelor de lucru cu reprezentanții Cancelariei de Stat şi ai Comisiei Electorale 

Centrale, și a altor instituții implicate în procesul de executare a hotărîrilor judecătorești privind 

identificarea și evaluarea problemelor; 

 Crearea unui mecanism interinstituțional între Inspectoratului Național al Probațiunii şi Casa 

Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Agenția 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul General al Poliţiei al MAI, 

Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, pentru asigurarea executării hotărîrilor judecătorești 

în termenele stabilite de procedura de executare; 

 Modificarea şi ajustarea cadrului normativ existent pentru crearea posibilităţii de a ridica 

permisul de conducere şi înăsprirea sancţiunilor pentru condamnaţii care recidivează; 

 Implementarea în Republica Moldova a programului specific de reabilitare a persoanelor 

condamnate, ce au săvîrșit infracțiuni pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența 

băuturilor alcoolice Drink&Drive. 

 

Rezultatul scontat: Odată cu elucidarea impedimentelor existente la punerea în executare a 

pedepsei şi a sancțiunii contravenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate, se va ajunge la îmbunătățirea procesului de executare a 

hotărârilor judecătorești menționate. 

 

1.3.Probaţiunea penitenciară  

 

Definirea problemei: Procesul de pregătire către liberare a persoanelor aflate în locurile de 

detenţie este o activitate de maximă importanță pentru organul de probațiune şi pentru societate 

în general. După eliberarea înainte de termen foștii deținuți sunt luați în evidența serviciului de 

probațiune, iar lanțul resocializării se continuă cu precădere de instituția comunitară. În acest 

sens, legislația actuală nu delimitează clar atribuțiile consilierului de probațiune şi a 

administrației penitenciare la pregătirea către eliberare a deținuților, iar prezența în instituția 

penitenciară nu generează responsabilități de resocializare a deținuților. La parvenirea hotărîrii 

judecătoreşti în evidența organului de probațiune cu referire la liberarea condiționată de 

pedeapsă înainte de termen, consilierul de probațiune nu dispune de materialele întocmite în 

privinţa condamnatului în procesul de pregătire către eliberare şi informaţia privind activităţile 

socio-educative aplicate în penitenciar şi nici de sentința de condamnare, care conține informație 

utilă pentru evaluarea subiectului probaţiunii. Astfel, se neglijează activitatea petrecută în 

instituția penitenciară, iar în cadrul Biroului de probațiune acțiunile pornesc iarăși de la început. 

Lipsa programelor de educaţie civică, etică şi morală generează necesitatea elaborării şi 

întreprinderii mai multor acţiuni remedierea problemelor. 

 

Lipsa sentinței de condamnare generează o problemă majoră în punerea în executare pedepsei 

complementare de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite 

activități. La moment, în încheierea instanței de judecată privind liberarea condiționată nu se 

reflectă informația dacă la condamnarea persoanei s-a aplicat pedeapsa complementară. Însă, 

conform art.65 CP termenul pedepsei complementare se calculează din data eliberării din 

închisoare şi această provoacă imposibilitatea de a se executa. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Elaborarea în parteneriat cu DIP a Regulamentului cu privire la pregătirea către liberare a 

persoanelor aflate în locurile de detenţie şi aprobarea prin ordinul Ministrului Justiției; 

 Elaborarea unui mecanism eficient de punere în executare a încheierilor de liberare 

condiționată din penitenciar prin punerea la dispoziția organului de probațiune a materialelor 

întocmite în procesul de pregătire către eliberare şi a sentinței de condamnare. 
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Rezultatul scontat: Eficientizarea procesului de pregătire către liberare a persoanelor aflate în 

detenţie în perioada regimului de resocializare şi creșterea gradului de securitate a societății prin 

prevenirea riscului de a recidivă. 

 

1.4.Probaţiunea juvenilă  

 

Definirea problemei: Absenţa unei politici de reintegrare socio-profesională coerentă, 

adaptată nevoilor minorilor şi cerinţelor pieţei de muncă, care să permită accesul acestora la o 

ofertă diversificată de programe de formare profesională, precum şi ocuparea unui loc de muncă 

în perioada post-detenţie.  

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

 Implementarea programelor psihosociale programelor de formare profesională a minorilor: 

a) Adaptarea activităților şi programelor de asistență psihosocială la nevoile minorilor 

condamnate; 

b) Asigurarea continuității intervenției destinate minorilor care au executat pedepse privative  de 

libertate prin preluarea cazurilor şi acordarea asistenţei în perioada post-detenţie. 

 Dezvoltarea profesională a consilierilor de probațiune în procesul de reintegrare socială a 

minorilor condamnați. 

 

Rezultat scontat: Orientarea spre excelență profesională, utilizarea maximală a resurselor şi 

îmbunătăţirea procesul de implementare a programelor de asistenţă psihologică şi socială, cu 

implicarea directă asupra calităţii rezultatelor obţinute privind reintegrarea socială a minorilor 

condamnați. 

 

Definirea problemei: Serviciile sociale destinate copiilor sunt concentrate în jurul 

municipiilor şi orașelor, în zonele rurale fiind reprezentate în general doar de către serviciile 

primare şi specializate ale consiliilor locale. La fel, serviciile prestate de către furnizorii privaţi 

(ONG-uri, culte religioase) sunt mai diversificate decât cele publice, respectiv și  numărul 

acestor  servicii este mai mare. 

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 
Pentru acoperirea tuturor nevoilor de servicii sociale este nevoie de a creşte numărul serviciilor 

existente mai ales în mediul rural, dar şi de înfiinţarea de noi tipuri de servicii: 

 Îmbunătăţirea serviciilor furnizate prin dezvoltarea de parteneriate. 

 Consolidarea capacităţii de evaluare şi monitorizare a copilului în conflict cu legea penală şi a 

situaţiei sociale a acestuia: 

a) Instituirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a numărului de copii în conflict cu legea 

penală în vederea coordonării intervenţiei specifice şi diminuării fenomenului.  

b) Elaborarea şi aprobarea unei metodologii şi a unui set de instrumente în vederea respectării 

dreptului la protecţie specială a copiilor care sunt în conflict cu legea penală.  

c) Dezvoltarea de centre de zi, în comunităţile cu număr ridicat de copii aflaţi în conflict cu legea 

(de ex. Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului 

care a încălcat legea penală). 

 

Rezultat scontat: Sprijinirea reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care 

necesită o atenție specială. 
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Definirea problemei: Lipsa măsurilor de prevenire (sprijinirea rolului familiei și al 

comunității), în vederea înlăturării condițiilor sociale, care provoacă copiii să intre în contact cu 

sistemul de justiție penală.  

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

 Elaborarea conceptului privind prevenirea delincvenței juvenile (inclusiv prevenirea primară, 

secundară şi terţiară). 

 Intervenția integrată, în echipă multidisciplinară, pentru prevenirea cazurilor de delincvență 

juvenilă. 

 Implementarea programelor de asistență, programe de pregătire a adolescenților pentru o viață 

independentă în vederea încurajării integrării sociale a acestora, programe de prevenire 

răspândirii bolilor sociale (virusul HIV, ITS, alcoolismul, narcomania) (de lucru în grup cu 

adolescenții și părinții acestora). 

 Modificarea cadrului normativ privind participarea consilierilor de probațiune în limita 

competenței atribuite la prevenirea delincvenței juvenile. 

 

Rezultat scontat: Sporirea gradului de siguranță publică şi intervenția integrată, în echipă 

multidisciplinară, pentru prevenirea cazurilor de delincvență juvenilă. 

 

II. Managementul resurselor umane 
 

În conformitate cu ultimele modificări ale Hotărîrii Guvernului nr. 827 privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune, s-a stabilit efectivul limită în număr de 285 de unităţi, cu 

redenumirea acestuia în Inspectoratul Naţional de probaţiune cu crearea inspectoratelor regionale 

de probaţiune şi centre instructiv-metodice. În baza evaluării necesarului de personal pentru 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune vor fi stabilite subdiviziunile interioare ale aparatului 

central şi numărul de unităţi în cadrul acestuia, necesarul de unităţi în inspectoratele regionale şi 

birourile de probaţiune cu suplinirea funcţiilor de consilier de probaţiune cu sarcini în domeniul 

psihologiei/asistenţei sociale. 

 

Definirea problemei: Una din cele mai esenţiale părţi componente ale managementului 

resurselor umane, şi respectiv a întregii activităţi este necesitatea asigurării sistemului de 

probaţiune cu personal calificat (recrutarea şi selectarea personalului).  

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Angajarea în funcțiile vacante de consilier de probațiune persoane cu studii în domeniul 

psihologiei, pedagogiei şi asistenței sociale; 

 Examinarea și revizuirea fișelor de post existente și elaborarea şi aprobarea fișelor de post 

pentru unitățile noi ce se regăsesc în statul de personal al Inspectoratului Naţional de Probaţiune; 

 Aplicarea testelor psihologice la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, pentru 

a obține informație privind specificul persoanei (abilități de lider, comunicare, rezistență la stres, 

atenție etc.), precum şi privind integritatea candidaților. 

 Implicarea voluntarilor în activitatea de probațiune. Astfel, în conformitate cu Regulamentul 

de aplicare a Legii nr.121 din 18.06.2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 

12.03.2012, se va întreprinde măsuri în vederea obținerii statutului de instituție gazdă, elaborarea 

fișelor de post pentru voluntari, anunțarea concursului privind recrutarea şi selectarea 

voluntarilor și implicarea acestora în activitatea de probațiune. 

 Colaborarea cu instituțiile de învăţămînt superior în vederea atragerii studenților/absolvenților 

facultăților de psihologie, antropologie, asistență socială, pedagogie pentru efectuarea stagiului 

de practică în cadrul sistemului de probațiune. 
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Rezultat scontat: Optimizarea şi menţinerea tendinţei de perfecţionare a structurii funcţionale, 

sporirii standardizării proceselor de lucru prin obţinerea unei coordonări mai eficiente a 

activităţilor, revizuirea componenţei numerice a subdiviziunilor şi direcţiilor aparatului central în 

baza unor criterii transparente şi unitare. 

 

Definirea problemei: Volumul sporit de lucru al consilierilor de probațiune cauzat de 

majorarea numărului de beneficiari aflați în evidenţa Birourilor de probațiune şi de existența 

posturilor vacante, inclusiv de neangajarea personalului din cauza salariilor necompetitive îi face 

pe consilierii de probațiune să demisioneze din funcțiile deținute. Fluctuația de personal are un 

efect negativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi atingerea rezultatelor scontate, în special în 

domeniile unde există posturi vacante. Totodată, fluctuația provoacă cheltuieli suplimentare 

financiare şi de timp pentru organizarea concursurilor, selectarea persoanelor şi instruirea noilor 

angajați, precum şi cheltuieli indirecte cum ar fi pierderea angajaților cu experiență în domeniu și 

scăderea calității serviciilor acordate. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Perfecționarea sistemului de motivare financiară și nonfinanciară; 

 Mărirea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici din sistemul de probațiune, inclusiv 

majorarea gradelor de salarizare cu unu sau două grade pentru consilierii de probațiune, ţinînd 

cont de faptul că desfășoară activitate în condiții de risc pentru sănătate şi viață. 

 Elaborarea standardului ocupaţional al consilierilor de probațiune. 

 Mărirea efectivului-limită al Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru crearea Centrului 

de monitorizarea electronică şi funcţionarea eficace a Centrelor instructiv-metodice şi Centrelor 

de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală. 

 

Rezultat scontat: Sistemul de motivare financiară și nonfinanciară examinat. Nivel scăzut al 

fluctuaţiei de cadre.  

 

Definirea problemei: În acest mediu evolutiv, în care activează şi instituția probațiunii, un 

sistem eficient de dezvoltare profesională continuă este absolut necesar pentru obţinerea şi 

menținerea unui nivel înalt de performanță. Conform art. 37 al Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public, autoritatea publică trebuie să 

asigure fiecărui funcționar public diverse forme de dezvoltare profesională continuă, cu o durată 

de cel puţin 40 de ore anual, iar fiecărui funcţionar public debutant – un curs de iniţiere cu o 

durată de cel puţin 80 de ore, lucru ce nu se realizează în totalitate. 

 

Devine tot mai importantă instruirea managerilor, fără de care sunt imposibile careva schimbări 

în modul de activitate a structurilor din aparatul central cît şi a subdiviziunilor teritoriale. Pentru 

a introduce o nouă cultură de management în sistemul de probaţiune, în care mare parte de 

funcţionari cu funcţii de conducere nu cunosc teoria şi bunele practici în management, persistă 

necesitatea unor programe de dezvoltare managerială.  

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici/consilierilor de probaţiune prin intermediul 

Institutului Naţional al Justiţiei, Academiei de Administrare Publică, altor prestatori ai serviciilor 

de instruire. 

 Crearea centrelor instructiv-metodice Centru, Nord şi Sud. Stabilirea clară a atribuţiilor şi 

sarcinilor centrelor instructiv-metodice (regulament de activitate) şi numirea prin act 

administrativ a persoanelor responsabile de buna desfăşurare a acestora. 
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Rezultat scontat: Un program eficient de dezvoltare a resurselor umane va contribui la crearea 

unui corp de funcţionari publici cu capacităţi înalte şi motivare puternică pentru realizarea 

obiectivelor subdiviziunii în care activează. 

 

III. Promovarea activităţilor de probaţiune 
 

Definirea problemei: Instituţia probaţiunii traversează o etapă evolutivă importantă, cu 

impact decisiv în ceea ce priveşte modalitatea în care va corespunde cerinţelor din partea 

sistemului de justiţie. În prezent, instituţia probaţiunii este insuficient promovată prin mijloace 

media pentru a asigura vizibilitatea în rîndul factorilor de decizie şi al publicului larg privind 

importanța acesteia ca parte a sistemului de justiţie, dar şi parte a comunităţii. Devenind o sursă 

credibilă de informaţii pentru mass-media, sistemul de probaţiune va fi capabil să ajungă la un 

public mai larg şi să capete mai multă credibilitate publică, fiind o instituţie reprezentativă în 

domeniul probaţiunii la nivel naţional şi internaţional. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Optimizarea comunicării interne în activitatea de probaţiune prin schimb regulat de informaţii 

între consilierii de probaţiune şi persoanele responsabile de comunicare pentru a coordona 

activităţile planificate şi/sau desfăşurate; 

 Instruirea personalului de probaţiune în elaborarea conţinutului online pentru pagina web şi 

reţelelor sociale; 

 Informarea grupurilor țintă cu privire la rolul şi importanța intervenției probațiunii (persoanele 

aflate în evidenţa probaţiunii, comunitate, instituţiile statale, ONG, donatori, mass-media, 

instituții de învățămînt etc.); 

 Participarea la emisiuni, dezbateri la posturile de televiziune și radio naționale și locale; 

 Organizarea campaniilor de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la eficiența 

și beneficiile pedepselor alternative la detenție; 

 Elaborarea în mod constant a materialelor informaţionale (infografice, istorii de succes, 

buletine informative, pliante, broşuri, spot video etc.), privind cele mai recente realizări ale 

probaţiunii şi distribuirea lor prin intermediul organizaţiilor partenere, la nivel local și 

internațional; 

 Organizarea sondajelor de opinie publică pentru a cunoaște poziționarea instituției probațiunii 

în sistemul justiției. 

 

Rezultat scontat: Promovare eficientă ce va avea un impact pozitiv asupra percepţiei sistemului 

de probaţiune din Republica Moldova de către publicul larg şi va contribui la creșterea gradului 

de încredere a cetățenilor în actul de justiție. 

 

IV. Consolidarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional 
 

Definirea problemei: Instituţia probaţiunii se află într-o etapă de deplină restructurare. 

Pentru funcţionarea eficientă a întregului sistem de probaţiune, şi soluţionarea problemelor 

existente prin implementarea propunerilor descrise anterior, este necesară implicarea atât a 

partenerilor interni, cât şi celor externi. Ne acoperirea suficientă de către partenerii interni și 

externi a necesităților probațiuni, cît și bugetul austeritar a probațiunii impune o colaborare mai 

fructuoasă cu partenerii naționali și internaționali existenți, cît și crearea parteneriatelor noi. La 

moment nu există o interacţiune clară între toţi subiecţii statali.  

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Revizuirea parteneriatelor încheiate și consolidarea parteneriatelor noi  cu organismele 

publice şi nonguvernamentale care au tangenţe cu probaţiunea (Ministerul Afacerilor Interne, 
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Procuratura Generală, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei, confesiile religioase, 

ONG-uri, etc.); 

 Instituirea Consiliilor consultative la nivel local şi central în examinarea activității de 

probațiune; 

 Elaborarea, revizuirea şi/sau încheierea acordurilor de colaborare cu organizaţiile 

internaţionale (CEP, Misiunea NORLAM, Asociaţia americană de probaţiune şi liberare 

condiţionată, UNICEF etc.), cu serviciile de probaţiune şi alte organizaţii din alte state; 

 Organizarea unui şir de Conferinţe Naţionale/Internaționale, mese rotunde, ateliere de lucru 

anuale cu privire la probațiune cu implicarea tuturor actorilor naţionali posibili (subdiviziunile 

Ministerului Afacerilor Interne; subdiviziunile Ministerului Justiţiei; Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Educaţiei; 

Ministerul Tineret şi Sport; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; ONG-urile; Cadrul academic 

etc); 

 Desfăşurarea Conferinţei Internaţionale cu prilejul aniversării a 10 ani de la crearea 

probaţiunii în Republica Moldova; 

 Elaborarea proiectelor cu organizaţiile publice şi nonguvernamentale internaţionale (UNICEF, 

USAID, Consiliul Europei, Ambasade şi misiuni diplomatice, etc.) în vederea dezvoltării 

sistemului de probaţiune spre perfecţionarea asistenţei acordate subiecţilor probaţiunii; 

 Colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale naţionale şi internaţionale în 

scopul efectuării acțiunilor de prevenire a infracţiunilor. 

 

Rezultat scontat: Consolidarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional. Activitatea cu 

instituţiile prestatoare de asistenţă tehnică şi/sau financiară pentru sistemul de probaţiune va avea 

un impact pozitiv atât economic cât şi social spre eficientizarea sistemului de probaţiune naţional 

şi aducerea lui la standardele europene şi internaţionale. 

 

V. Dezvoltarea resurselor materiale ale instituţiei 
 

Definirea problemei: În sistemul organelor de probațiune o problemă majoră este calitatea 

tehnicii de birou pentru desfășurarea lucrului consilierului de probațiune, majoritatea este 

învechită, fiind preluată de la Departamentul de executare în anul 2007 – 2008, ceea ce face mult 

mai dificil exercitarea atribuțiilor de serviciu a întregului personal a probaţiunii, şi duce la 

creşterea anuală a cheltuielilor de întreținere a tehnicii de calcul. Acest fapt este relatat inclusiv 

în Raportul elaborat la 31.10.2015 a unui expert în IT din cadrul Proiectului EUTAP4 ,,Sprijin 

Acordat Sistemelor de Executare, Probațiune şi Reabilitare în Moldova”. Birocrația, durata mare 

de timp pentru efectuarea unei singure acțiuni generează un proces de control lent şi fără 

rezultate rapide. Funcționalitatea unui sistem informațional depinde de anumite componente 

terțe: Calculatoare, Soft şi Rețele de Comunicare.  

 

La momentul actual, birourile de probațiune dețin o bază de date electronică improprie (în format 

Excel) care se sistematizează și prelucrează în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, 

neexistînd o evidență și arhivare electronică a informațiilor. 

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

 Achiziționarea setului de calculatoare pentru activitatea consilierilor de probațiune.  

 Asigurarea unei interconexiuni eficiente dintre sistemul e-probațiune prin accesul la platforma 

de interoperabilitate M-Conect. 

 Elaborarea conceptului tehnic privind sistemul informațional automatizat e-probațiune (SIA) 

al INP aprobat prin Hotărîre de Guvern; 

 Elaborarea regulamentului privind sistemul informațional automatizat e-probațiune al INP 

aprobat prin Hotărîre de Guvern; 
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 Instruirea personalului probațiunii privind modul de utilizare şi manipulare a bazei de date 

menționate 

 

Rezultatul scontat: Implementarea bazei de date şi sistemului IT centralizat în probațiune pentru 

a facilita furnizarea rapidă a informației solicitate pentru intervenirea imediată a consilierului de 

probațiune în situațiile de risc. Totodată, va facilita dezvoltarea sistemului de supraveghere a 

subiecților de probațiune prin eficiență, operativitate şi calitate în resocializarea condamnaților, 

ce v-a da posibilitate organului de probațiune de a vizualiza în baza de date sentințele de 

condamnare cu închisoarea, informație care este necesară pentru procesul de pregătire către 

eliberare şi pentru punerea în executare a încheierilor de liberare condiționată de pedeapsă 

înainte de termen. 

 

Definirea problemei: La momentul actual  Oficiul central de probaţiune are în administrarea 

sa 42 de birouri teritoriale de probaţiune (37 în raioanele Republicii Moldova şi 5 în municipiul 

Chişinău) plus sediul OCP. Din aceste edificii doar 10 (zece) sunt în gestiunea proprie restul 32 

sunt administrate în baza contractelor de locaţiune/comodat atât de la administraţia publică 

centrală, locală cât şi de la sectorul privat. Inexistenţa spaţiilor proprii duce la cheltuieli 

suplimentare de gestiune a acestor edificii, şi la nesiguranţa posibilităţii menţinerii spaţiilor 

existente. 

 

În acelaşi timp în gestiunea serviciului de probaţiune sunt 49 de autoturisme. În anul 2013 a fost 

parţial reînnoit parcul de autoturisme cu 9 unităţi, însă restul 40 de autoturisme sunt uzate moral 

şi fizic, cu consum sporit de combustibil şi emanări mari de gaze de evacuare, cu necesităţi 

permanente de reparaţie  curentă şi/sau capitală. 

 

Măsuri necesare a fi întreprinse: 

 Consolidarea instituţiei într-un sediu unic la nivelul mun. Chişinău cu includerea a 5 birouri 

teritoriale (Centru, Râşcani, Ciocana, Botanica, Buiucani), a Inspectoratului Regional Centru, 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune, a Centrului de monitorizare electronică şi a Centrului de 

reabilitare a persoanelor liberate de pedeapsa penală; 

 Procurarea în fiecare an a cel puţin 2 sedii noi pentru Birourile teritoriale de probaţiune; 

 Reparaţia curentă a sediilor existente inclusiv a sălii de ședințe din cadrul Inspectoratului 

Național de Probațiune; 

 Reînnoirea treptată a parcului auto cu 5 unități anual. 

 

Rezultat scontat: Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru a angajaţilor sistemului de probaţiune cu 

impact calitativ-pozitiv asupra beneficiarilor probaţiunii.  

 

Definirea problemei:  Organele de probaţiune, la solicitarea subiecţilor de probaţiune, 

eliberează certificate şi/sau fotocopii de pe materialele dosarului conform prevederilor art.7 din 

Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, care necesită cheltuieli suplimentare 

suportate de Inspectoratul Național de Probațiune. Pentru acoperirea cheltuielilor suportate de la 

bugetul de stat, cheltuieli materializate prin printare, hîrtie, certificare, întru respectarea 

drepturilor subiecţilor probaţiunii de a avea acces la informaţiile din dosarul personal prin 

prezentarea de fotocopii, este necesar a fi întreprinse unele măsuri.  

 

Măsurile necesare a fi întreprinse: 

 Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi 

instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind 

modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale 
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 Elaborarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la 

prestarea serviciilor contra plată de către  Inspectoratul Naţional de Probaţiune al Ministerului 

Justiţiei; 

 Completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de 

Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea cu introducerea 

serviciilor prestate contra plată de către organele de probațiune. 

 

Rezultat scontat: Compensarea cheltuielilor suportate de la bugetul de stat pentru fotocopiile şi 

certificatele eliberate şi acumularea unor resurse financiare suplimentare. 

 

V.  MONITORIZARE ŞI EVALUARE  
 

Întregul proces de elaborare a Strategiei a fost organizat de grupul de lucru creat prin Ordinul 

Şefului OCP  nr. 176 din 16 noiembrie 2015. Procesul de elaborare a fost împărţit în 3 etape:  

 

Etapa I Etapa II Etapa III 

- Aprobarea componenţei 

grupului de lucru pentru 

elaborarea proiectului Strategiei. 

- Elaborarea cadrului strategic 

(obiectivul general, obiectivele 

specifice) şi direcţiile strategice  

- Elaborarea proiectului 

Strategiei şi prezentarea ac 

estuia Ministerului Justiţiei. 

- Revizuirea proiectului 

Strategiei în baza comentariilor 

şi recomandărilor primite. 

- Discutarea proiectului 

Strategiei în cadrul Grupului 

de lucru creat de Inspectoratul 

Naţional de Probaţiune. 

- Consultări privind proiectul 

Strategiei cu instituţiile-cheie 

din sectorul justiţiei şi cu 

reprezentanţii societăţii civile. 

- Desfăşurarea dezbaterilor 

publice privind proiectul 

Strategiei (a doua etapă de 

dezbateri). 

- Revizuirea proiectului 

Strategiei în baza avizelor, 

comentariilor şi 

recomandărilor primite. 

- Prezentarea proiectului 

revizuit al Strategiei 

(versiunea revăzută) 

Ministerului Justiţiei. 

- Aprobarea proiectului 

Strategiei. 

 

 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei va cuprinde măsuri pentru fiecare direcţie 

strategică, care va prezenta acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor 

enunţate, termenele de realizare, instituţiile responsabile, resursele necesare, estimate, precum şi 

indicatorii de performanţă.  

 

Planul de acţiuni va fi revizuit anual în baza raportului de evaluare, întocmit de Direcţia 

activitate analitică şi relaţii externe în comun cu direcțiile/serviciile INP. Consiliul coordonator 

al OCP, creat în baza Ordinului OCP nr.265 din 30.10.2012, va monitoriza nivelul de 

implementare a Strategiei şi se va întruni în şedinţe nu mai rar decît o dată în trimestru. Direcţia 

activitate analitică şi relaţii externe din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune va fi 

responsabil pentru prezentarea informaţiei semestriale/anuale Ministerului Justiţiei privind 

gradul de implementare a Planului de acțiuni.  

 

VI.  SURSA DE FINANŢARE 
 

Implementarea Strategiei presupune costuri necesare pentru a atinge obiectivele menţionate mai 

sus. În acest sens, sursele de finanţare vor fi, după cum urmează: 

- Resurse din bugetul de stat alocate pentru Inspectoratul Naţional de Probaţiune; 

- Programe de asistenţă tehnică şi financiară oferite de donatori internaţionali; 
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- Sponsorizări şi alte surse permise de lege. 

În vederea implementării a anumitor acţiuni a strategiei, va fi necesar sprijinul financiar al 

organismelor internaţionale, care activează în sectorul justiţiei. 

 

VII.  ESTIMAREA IMPACTULUI  
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune va produce schimbări/impact 

de ordin social, economic şi psihologic, atât asupra persoanelor supuse probaţiunii, cît şi 

societăţii, în ansamblu.  

 

Sub aspect social:  

- accesul egal şi universal la muncă;  

- respectarea drepturilor şi obligaţiilor subiecţilor probaţiunii;  

- implicarea comunităţii în procesul de resocializare;  

- dezvoltarea aptitudinilor personale;  

- diminuarea recidivei în rândul condamnaţilor;  

- sporirea şanselor şi oportunităţilor educaţionale şi de angajare în câmpul muncii pentru 

condamnaţi. 

 

Sub aspect economic:  

- eficientizarea utilizării resurselor în sistemul de probaţiune;  

- asigurarea stabilităţii în finanţarea activităţilor de probaţiune;  

- formarea potenţialului uman pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;  

- creşterea nivelului economiei naţionale în condiţiile asigurării calităţii serviciilor de probaţiune;  

- diminuarea excluderii sociale, cu plasarea eficientă în câmpul muncii a resurselor umane;  

- valorificarea suportului financiar internaţional în implementarea activităţilor de probaţiune.  

 

Sub aspect psihologic:  

- consolidarea demnităţii şi a respectului de sine al subiecţilor probaţiunii;  

- perfecţionarea metodologiilor de evaluare şi identificare a nevoilor speciale ale condamnaţilor;  

- diminuarea riscului de recidivă;  

- conştientizarea şi percepţia socială pozitivă;  

- sporirea interesului comunităţii faţă de resocializarea condamnaţilor. 


