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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE nr. ____ 

din ______  _______2015 

Chișinău  

 

cu privire la modificarea şi completarea   

Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010  

privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE : 

 

          1. Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea 

şi funcţionarea organelor de probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 166 – 168,  art. 907), cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:  

 1) la punctul 5
1
, sintagma ,,Oficiului central de probaţiune” se substituie cu 

sintagma ,,Inspectoratului Național de Probațiune” iar punctul 6 se abrogă; 

 2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, aprobată prin Hotărîrea menționată: 

a) la punctele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 sintagma ,,Oficiul central de 

probaţiune” se substituie cu sintagma ,,Inspectoratul Național de Probațiune”, la 

cazul gramatical corespunzător; 

 b) la punctul 2, după cuvintele ,,ale acestuia” se completează cu cuvintele 

,,fiind o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției”. 

 c) la punctul 5 după cuvîntul ,,Structura” se completează cu cuvintele ,,și 

schema de încadrare a”. 

 d) la punctul 10 se completează cu subpunctele 12, 13 și 14 cu următorul 

cuprins: 

„12) exercită atribuţii de fondator pentru întreprinderile de stat; 

  13) stabileşte, anual, modalitatea de repartizare şi utilizare a veniturilor 

întreprinderilor de stat; 

  14) stabileşte cota veniturilor întreprinderilor de stat care urmează a fi 

centralizate şi modalitatea de utilizare a veniturilor respective.” 

e) punctul 12 va avea următorul cuprins: 



 ,,12. Inspectoratul Național de Probaţiune  este condus de director. Numirea 

în funcţie şi eliberarea din funcţie a directorului se efectuează prin ordinul 

ministrului justiţiei.” 

f)  la punctul 13: 

 sintagma ,,Şeful  Oficiului central de probaţiune” se substituie cu sintagma 

,,Directorul Inspectoratului Național de Probațiune”; 

  subpunctul 4
3
) cuvintele ,,şefului adjunct” se substituie cu cuvintele 

,,directorilor adjuncţi”. 

  punctul 13
1
 va avea următorul cuprins: 

   ,,13
1
. Directorul Inspectoratului Național de Probațiune este asistat de doi 

directori adjuncţi, care sunt numiţi și eliberați din funcţie la propunerea 

directorului, prin ordinul ministrului justiţiei, în condițiile legislației în vigoare. 

Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului şi organizează 

activitatea Inspectoratului Național de Probațiune şi subdiviziunilor teritoriale, în 

limitele împuternicirilor ce le sunt atribuite. În lipsa directorului Inspectoratului 

Național de Probațiune, funcţiile acestuia le exercită directorul adjunct desemnat.” 

 g) se completează cu punctele  13
2 
, 13

3
, 13

4
 şi 13

5
 cu următorul cuprins: 

  ,,13
2
. Aparatul central al Inspectoratului Național de Probațiune este 

constituit din subdiviziuni interioare care contribuie la realizarea funcţiilor şi 

atribuţiilor Inspectoratului.  

    13
3
. Subdiviziunile interioare activează în baza propriilor regulamente,  

aprobate de directorul Inspectoratului Național de Probațiune. 

    13
4
. Subdiviziunile interioare ale Inspectoratului Național de Probațiune 

pot fi: direcţii, secții şi servicii. 

   13
5
. În subordinea directă a directorului Inspectoratului Național de 

Probațiune funcționează subdiviziunea interioară responsabilă de examinarea 

plîngerilor referitoare la activitatea organelor de probațiune. ”. 

 h) titlul ,,CAPITOLUL IV SUBDIVIZIUNI TERITORIALE ALE 

OFICIULUI CENTRAL DE PROBAȚIUNE” se exclude.  

 i) punctul 14 va avea următorul conţinut:  

             „14. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune 

sunt Inspectoratele regionale de probaţiune și birourile de probaţiune.”. 

j) se completează cu punctele 14
1
,14

2
,14

3
,14

4
 şi 14

5
 cu următorul cuprins: 

  „14
1
. Inspectoratele regionale de probaţiune se constituie în trei regiuni 

teritoriale ale Republicii Moldova: nord, centru și sud, cu statut de persoană 

juridică şi dispun de conturi bancare. 

   14
2
. Inspectoratele regionale de probaţiune activează în circumscripţia 

stabilită de Inspectoratul Național de Probațiune. În componenţa Inspectoratelor 

regionale de probaţiune intră birourile de probaţiune, centrele instructiv – metodice 



și centrele de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală care îşi 

desfăşoară activitatea în circumscripţia respectivă. 

       14
3
. În exercitarea atribuţiilor sale, Inspectoratul regional de probaţiune: 

1) coordonează, în condiţiile legii, activitatea de probaţiune pe 

circumscripţia regională stabilită; 

2) asigură funcţionarea birourilor de probaţiune, centrelor instructiv – 

metodice și centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă 

penală pe circumscripţia sa; 

3) conlucrează cu instituţiile publice şi asociaţiile obşteşti regionale în 

domeniul probaţiunii; 

4) promovează imaginea organelor de probaţiune prin elaborarea unor 

materiale informative, organizarea şi participarea la conferinţe regionale, 

participări la emisiuni televizate şi radio; 

5) exercită supravegherea şi evaluarea activităţii birourilor de probaţiune, 

centrului instructiv – metodic și centrului de reabilitare socială a persoanelor 

liberate de pedeapsă penală pe circumscripţia sa; 

6) efectuează controlul asupra activităţii din cadrul birourilor de 

probaţiune din circumscripţia respectivă; 

7) examinează petiţii conform competenţei atribuite; 

8) îndeplineşte şi alte atribuţii legale în corespundere cu legislaţia în 

vigoare. 

14
4
. Inspectoratul regional de probaţiune este condus de şef, care este numit 

în funcţie şi eliberat din funcţie de directorul Inspectoratului Național de 

Probațiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Şeful Inspectoratului regional 

de probaţiune poate fi asistat de doi şefi adjuncţi, care sunt numiţi în și eliberați din 

funcţie la propunerea şefului Inspectoratului regional, prin ordinul directorului 

Inspectoratului Național de Probațiune, în condițiile legislației în vigoare. 

     14
5
. Şeful Inspectoratului regional de probaţiune: 

1) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea Inspectoratului 

regional de probaţiune şi este responsabil de îndeplinirea atribuţiilor acestuia; 

2) asigură executarea legislaţiei în vigoare, ordinilor şi dispoziţiilor 

directorului Inspectoratului Național de Probațiune în domeniile ce ţin de 

competenţa de activitate; 

3) prezintă Inspectoratului Național de Probațiune rapoarte cu privire la 

activitatea  din circumscripția respectivă; 

4) asigură colaborarea cu administraţia publică, asociaţiile obşteşti, 

precum şi cu mass-media regională;  

5) emite ordine și dispoziţii privind organizarea activităţii birourilor de 

probaţiune, centrului instructiv – metodic și centrului de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă penală pe circumscripţia aflată sub conducerea sa; 



6) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi 

îndeplinirea indicaţiilor şi instrucţiunilor organelor ierarhic superioare; 

7) sesizează Inspectoratul Național de Probațiune despre abaterile 

disciplinare depistate conform legislaţiei în domeniu; 

8)  poartă răspundere pentru organizarea lucrului în cadrul 

circumscripţiei conduse şi pentru rezultatele obţinute; 

9) exercită şi alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.”. 

 k) la punctul 18 sintagma ,,șeful  Oficiului central de probaţiune” se 

substituie cu sintagma ,,directorul Inspectoratului Național de Probațiune”. 

          l) se completează cu punctele 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 și 28 cu 

următorul cuprins: 

    ,,20. Centrele instructiv – metodice asigură pregătirea 

profesională  iniţială şi formarea continuă a angajaților Inspectoratului Național de 

Probațiune în conformitate cu prezentul Regulament și alte acte normative. 

      21. Centrele instructiv – metodice se constituie în cadrul Inspectoratelor 

regionale de probaţiune.  

      22. În exercitarea atribuțiilor sale, Centrele instructiv - metodice: 

         1) asigură ridicarea nivelului de profesionalism a angajaților 

Inspectoratului Național de Probațiune; 

         2) contribuie la ridicarea nivelului de conștientizare de către angajații 

Inspectoratului Național de Probațiune a necesității unui comportament etic, 

precum și la evitarea actelor de corupție; 

        3) asigură nivelul de conștientizare asupra reformelor de modernizare a 

administrației publice. 

               23. Centrele de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă 

penală se constituie în trei regiuni teritoriale ale Republicii Moldova: nord, centru 

și sud. 

               24. În exercitarea atribuțiilor sale, Centrele de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă penală: 

         1) implementează programe de adaptare socială a persoanelor liberate 

de pedeapsă penală; 

         2) acordă asistenţă, susţinere şi consiliere persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie, asigură adaptarea lor socială în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

         3) promovează instituția probațiunii prin organizarea diferitor expoziții 

și iarmaroace, cu dreptul de a realiza obiectele confecționate manual (artizanat) de 

persoanele condamnate la pedepse neprivative de libertate; 

         4) creează ateliere pentru derularea punerii în executare a pedepsei sub 

formă de muncă neremunerată în folosul comunității;  



         5) exercită și alte atribuții conform legislației în vigoare.  

               25. Corespondenţa Inspectoratului Național de Probațiune este semnată 

de director, de directorii adjuncţi ai Inspectoratului sau de alte persoane cu funcţii 

de răspundere investite cu acest drept. Directorul Inspectoratului Național de 

Probațiune are dreptul la prima semnătură pe toate actele Inspectoratului. 

Semnătura pe actele Inspectoratului Național de Probațiune este în formă scrisă 

sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea şi alte forme. 

      26. Corespondenţa subdiviziunilor teritoriale este semnată de şef sau de 

alte persoane cu funcţii de răspundere investite cu acest drept. Şeful subdiviziunii 

teritoriale are dreptul la prima semnătură pe toate actele subdiviziunii. Semnătura 

pe actele subdiviziunii teritoriale este în formă scrisă sau, în conformitate cu 

legislaţia, poate avea şi alte forme. 

     27. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere 

personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat. 

     28.  Inspectoratul Național de Probațiune colaborează cu alte autorităţi şi 

instituţii publice sau private, cu reprezentanții societății civile, cu persoane fizice și 

juridice, precum şi cu structurile internaţionale. În cadrul Inspectoratului pot fi 

create comisii, consilii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor 

probleme specifice, fiind posibil de a fi antrenaţi specialişti din diferite domenii de 

activitate.”. 

 

 2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare din contul şi în limita 

efectivului-limită de personal şi a cheltuielilor aprobate în bugetul instituţiei vizate. 

 

 

          PRIM-MINISTRU                                                     

 

Contrasemnează: 

  

 


