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I. Introducere 
 

1. Informații preliminare 

Principiul interesului superior al copilului constituie firul roșu care trebuie să guverneze 

sistemul justiției juvenile. Orice copil, având în vedere starea sa de vulnerabilitate 

sporită față de cea a unui adult, trebuie să fie protejat și susținut, conform necesităților 

de dezvoltare ale acestuia, în tendința firească de integrare în comunitatea din care face 

parte.  

Răspunderea penală a minorilor a prezentat dintotdeauna o preocupare continuă 

pentru specialiștii din sistemul de justiție penală, cât și pentru profesioniștii din cadrul 

serviciilor sociale, reieșind din implicațiile psiho-sociale ale acestui statut special de 

subiect al infracțiunii. Legislația națională prevede modalități speciale de aplicare a 

răspunderii penale, cât și a liberării de răspundere penală și pedeapsă penală a 

minorilor, inclusiv de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter educativ. 

În acest context, probațiunea, parte integrantă a sistemului de justiție penală reieșind 

din scopul și rolul acesteia de a contribui în interesul comunităţii, în scopul reintegrării 

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

infracţiuni, poate avea un rol major la reeducarea minorilor. 

Conform art. 2 din Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, termenul de 

probaţiune, înseamnă evaluarea psihosocială, control al persoanelor aflate în conflict cu 

legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de 

detenţie, pentru preîntâmpinarea săvârșirii de noi infracţiuni. Art. 25 al legii ne vorbește 

despre planificarea probaţiunii – ce presupune elaborarea unui complex de acţiuni de 

supraveghere, de asistenţă şi consiliere a subiectului probaţiunii în vederea realizării 

obiectivelor probaţiunii. Una din tipurile probațiunii este și probațiunea juvenilă. 

Ca subiecți ai probațiunii la art. 3 lit.b) sunt indicați minorii liberați de răspundere 

penală. Astfel, consilierii de probațiune realizează o activitate de investigație, analiză, 

cercetare, colaborând cu autoritățile relevante și cu organele de drept în scopul obținerii 

infomațiilor pertinente cauzei penale. 

De menționat e faptul că conform art. 23 din Regulamentul privind modul de întocmire a 

referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii, aprobat prin ordinul 
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ministrului justiției nr.299, în vigoare din 18.05.2018, la întocmirea referatului 

presentinţial, în cazul în care informaţiile acumulate permit acest lucru, consilierul de 

probaţiune formulează concluziile sale cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea 

aplicării unei anumite măsuri de ordin penal în raport cu personalitatea celui evaluat, 

necesitatea unor programe probaţionale sau educaționale. 

La moment, în Republica Moldova activează 42 de birouri probaționale, și au fost 

implementate în jur de 6 programe probaționale pentru adulți și minori, unele dintre ele 

încetând activitatea din cauza lipsei de resurse, altele noi fiind în proces de pilotare. 

Unele din direcțiile activității probațiunii se referă la desfăşurarea programelor 

individuale sau a programelor de grup, precum și coordonarea programelor sociale şi a 

celor terapeutice pentru minori (art. 5 al Legii nr. 8 din 14.02.18). 

Conform art. 29 din Legea nr. 8 din 14.02.2008, Programe probaţionale pot fi programe 

de corecţie a comportamentului social şi programe de reintegrare socială, și se pot 

desfăşura individual şi/sau în grup. 

Reieșind din standardele internaționale cu privire la protecția minorului în sistemul 

justiției penale, Republica Moldova și-a asumat, la nivel de politici, acțiuni cu scopul de a 

promova alternativele la detenție și de a exclude copiii din sistemul justiției penale prin 

valorificarea căilor non-penale ce oferă șanse de reeducare și reintegrare în societate. 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune este parte componentă a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 

2016. Dezvoltarea programelor probaționale pentru minori este o prioritate prevăzută 

în Strategia de Dezvoltare a sistemului Probațiunii pentru anii 2016-2020, și în Planul 

Național de Acțiuni pentru implementare de către Inspectoratul Național de Probațiune 

(a se vedea capit. IV, pct. 2 al Strategiei sus-menționate - unul din obiectivele asumate 

privind consolidarea activității de probațiune se referă la dezvoltarea programelor 

probaționale.) 

De asemenea, potrivit legislației penale și procesual-penale, sunt prevăzute posibilități 

de dejudiciarizare, inclusiv la faza de urmărire sau judecare a cauzei, cu includerea 

minorilor în programe probaționale și/sau alte măsuri educative. La fel, au fost operate 

și modificări în legislația penală privind includerea minorului în programe probaționale 

concomitent cu aplicarea pedepselor penale sub formă de suspendare condiționată a 

pedepsei pe un termen de probă (art. 90, 90/1 Cod Penal al R.Moldova.) 
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În anul 2017, doar câteva dintre cele 6 programe probaționale care au fost 

implementate, sunt destinate minorilor și este incertă utilitatea și funcționarea acestora 

în sistemul justiției juvenile. 

Totuși, implementarea programelor probaționale la nivel național nu este o practică 

comună și stabilă din mai multe motive: lipsa programelor dezvoltate, lipsa specialiștilor 

abilitați în aplicarea lor; lipsa resurselor materiale alocate; lipsa de informare a actorilor 

justiției despre programele probaționale și de înțelegere în aplicarea și utilitatea lor. 

 

2. Scopul și Metodologia utilizată 

Scopul acestui raport este de a obține un tablou privind evaluarea necesității elaborării 

la nivel național a unui nou program probațional „Program probațional primar 

obligatoriu (stagiul de formare civică și trainingul vocațional)” pentru minori, fiind 

elaborat la inițiativa Asociației pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), în cadrul 

proiectului “Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în 

trei raioane ale Republicii Moldova“. 

De asemenea, prezentul raport și-a propus să realizeze o analiză a cadrului legal național 

cu privire la programele probaționale în domeniul justiției juvenile cu aspecte 

comparative din practica altor țări, precum și o analiză a datelor statistice referitoare la 

minorii aflați la evidența probațiunii. 

La fel, s-a urmărit identificarea percepțiilor actorilor justiției cu privire la tematica 

abordată și colectarea opiniilor actorilor implicați în lucrul cu minorii care au răspuns 

prin completarea anonimă a chestionarelor dezvoltate de AJPP. 

De asemenea, sunt formulate concluzii și propuse o serie de recomandări specifice 

procesului de elaborare și implementare a programului probațional primar obligatoriu 

pentru minori. 

În cadrul pocesului de elaborare a  raportului s-a recurs la următoarele procedee:  

 Analiza legislației penale și procesual-penale naționale cu privire la minori; 

 Analiza datelor statistice colectate de pe pagina www.probațiunegov.md, pentru 

perioada 2016-2018 (Inspectoratul Național de Probațiune); 

 Analiza cadrului legal național cu privire la probațiune, programelor probaționale 

și a datelor cu aspect comparativ din practica altor sisteme de drept; 
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 Elaborarea a 2 Chestionare distincte: unul pentru consilierii de probațiune 

(Anexa 1), și altul pentru actorii din domeniul justiției (avocați, judecători, 

procurori), (Anexa 2); 

 Analiza chestionarelor completate de către practicienii în domeniu: consilierii de 

probațiune -55, avocați- 22, judecători -60 , procurori –87). 

 

3. Repere normative: 

 

 Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune; 

 Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 (Publicat: 14.04.2009 în 

Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. Nr: 195); 

 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003 (Publicat: 

07.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 104-110, art Nr: 447, în vigoare din 12.06.13); 

 Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare psihosocială a personalităţii, aprobat prin ordinul ministrului justiției 

nr.299, în vigoare din 18.05.2018; 

 Strategia Națională a Probațiunii pentru anii 2016-2020 (Inspectoratului Național de 

Probațiune) și Planul Național de Acțiuni de implementare  a INP ( 2018); 

 Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea și funcționarea 

organelor de probațiune. 

 

 

II. Analiza practicilor pozitive ale altor state privind 

programele probaționale 

Programele probaționale, în calitate de alternative la detenție pentru minori, reprezintă 

o componentă importantă a justiției restaurative. În multe sisteme de drept, care sunt 

orientate spre dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea minorilor, se pune un 

accent deosebit pe dezvoltarea și implementarea cu succes a programelor probaționale, 

în vederea supunerii minorilor în conflict cu legea la un anumit tip de program 

probațional, în funcție de necesitățile beneficiarilor. 

Unele sisteme de drept (statele Europei de Vest, în special, dar și unele din Europa 

Centrală și de Est – Croația, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, România) sunt mai 

avansate și optează pentru promovarea elementelor de justiție restaurativă, altele însă 

(Rusia) cred, în continuare, în scopul pedepsei penale, considerând că o pedeapsă 
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privativă de libertate ar fi mai eficientă, în comparație cu o altă măsură alternativă 

detenției.1 

În majoritatea sistemelor europene, programele probaționale se aplică la etapa 

judiciară, unde se decide de instanța de judecată obligarea minorului de a urma un 

program probațional.  

Astfel, în majoritatea sistemelor europene de probațiune sunt prevăzute programe 

probaționale generale și specializate, aplicabile anumitor categorii de beneficiari, 

ținându-se cont de tipul infracțiunii comise. 

În Franța, Olanda, programele probaționale generale se axează pe învățare/instruire 

(oferirea informațiilor utile beneficiarilor ce vizează un anumit domeniu; formarea 

civică) și instruirea acestora.2 

Programele specializate vizează, în special, beneficiarii dependenți de droguri și alcool, 

sau cei care comit infracțiuni ce implică un anumit grad de violență. 

În plus, multe sisteme (Estonia, Slovenia, Slovacia, Olanda) prevăd supravegherea 

subiectului probațiunii, în calitate de activitate de bază pe perioada aflării beneficiarului 

în sistemul de probațiune. Supravegherea poate fi impusă de instanța de judecată în 

calitate de obligație, astfel încât suprevegherea conduitei minorului să fie realizată de 

consilierul/ofițerul de probațiune pe o anumită perioadă determinată.3 

În Anglia, programele generale de probațiune sunt diverse4: 

 Programe de îmbunătățire a abilităților cognitive (având scopul de a fortifica 

cunoștințele obținute în cadrul altor programe probaționale); 

 Programe de modelare a comportamentului și de dezvoltare a abilităților în vederea 

soluționării problemelor interpersonale; 

 Programe cognitiv-motivaționale care se concentrează pe schimbarea 

comportamentului infracțional. 

Ca și în cazul modelelor anterioare, în Anglia sunt implementate și programe 

probaționale specializate: 

 programe de grup pentru infractorii care au comis infracțiuni cu caracter sexual; 

 programe probaționale bazate pe reducerea violenței domestice; 

                                                           
1Frieder Dunkel, “Juvenile justice systems in Europe”, kriminologijosstudijos, 2014/1 
2https://www.cep-probation.org/organisation/member-organisations/ 
3Ibidem 
4www.gov.uk 
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 programe probaționale pentru dependenții de alcool și droguri. 

Fiecare program probațional este selectat cu atenție, în funcție de necesitățile 

beneficiarului. Poate fi de grup sau individual, dar este important să aibă un impact 

pozitiv asupra subiectului probațiunii. 

Noul cod penal român prevede că minorilor li se pot aplica (dacă au peste 16 ani, iar cei 

de 14-16 ani doar dacă au discernământ) măsuri educative – unele sunt neprivative de 

libertate (stagiu de formare civică maximum 4 luni, supraveghere 2-6 luni, consemnarea 

la sfârșit de săptămână 4-12 săptămâni, asistarea zilnică 3-6 luni), altele privative de 

libertate (pentru minorii sancționați în trecut și dacă pedeapsa legală este mai mare de 

7 ani: internarea într-un centru educativ 1-3 ani, internarea într-un centru de detenție 2-

5 ani sau 5-15 ani).5 

Spre exemplu, măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligaţia 

minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să 

înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni 

şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Organizarea, 

asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, 

se fac sub coordonarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau 

profesional al minorului.6 

Programul de formare civică  din România a fost elaborat de către o echipă formată din 

doi experți britanici în cadrul proiectului predefinit „Consolidarea capacității sistemului 

românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”.7  

Programul din România este structurat pe 6 module și 13 sesiuni care permit o adaptare 

minimă a acestora la specificul cazurilor. Fiecare consilier de probațiune, manager de 

caz, în funcție de particularitățile identificate, poate să aloce mai multe ședințe pentru 

derularea unuia dintre module. De exemplu, în situația în care unul din beneficiari a 

ajuns la vârsta adultă, este de preferat ca în program să se aloce mai multe ședințe 

pentru derularea proiectului comunitar, dar, cu condiția să fie abordate și elementele de 

conținut specifice educației moral-civice, precum și celei juridice. 

Modulul introductiv include două sesiuni în care se pune accentul pe stabilirea relației 

cu minorul/ tânărul și/ sau unul dintre membrii familiei sale, prezentarea scopului, a 

obiectivelor programului și a modului de desfășurare a acestuia.  

                                                           
5https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-generala-elemente-de-
noutate.html (Cristi Danileț, judecător, membru CSM) 
6Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-117 
7 David Atkinson și Mary Anne McFarlane, Program de formare civică 

https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-generala-elemente-de-noutate.html
https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-generala-elemente-de-noutate.html
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Modulul raționament moral cuprinde două sesiuni în cadrul cărora se pune accentul pe 

existența, importanța și respectarea regulilor în societate și pe dezvoltarea gândirii 

morale. 

Modulul educația juridică include două sesiuni care oferă informații referitoare la 

drepturile omului și la legislația națională și internațională cu scopul de a dezbate și 

înțelege funcționarea sistemului de justiție. 

Modulul rezolvarea problemelor cuprinde o sesiune care se axează pe exersarea unor 

tehnici de rezolvare a problemelor. 

Modulul dedicat proiectului comunitar vizează 4 sesiuni și presupune identificarea 

problemelor din comunitatea în care trăiește minorul, stabilirea și întocmirea unui 

proiect comunitar, punerea în practică a acestuia, precum și evaluarea activităților 

realizate.  

Modulul final- 1 sesiune. 

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în 

cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea 

serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare 

profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite 

persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.8 

În statul american Texas, Departamentul de Justiție Juvenila are la dispoziție o serie de 

programe probaționale aprobate, 93% din programele elaborate pentru minori, sunt 

cele bazate pe dezvoltare vocațională, programe ce țin de instruirea și angajarea 

tinerilor. Alte programe care se aplică frecvent vizează: 

 Terapii cognitiv-comportamentale; 

 Consiliere; 

 Programe educaționale; 

 Referire către servicii comunitare; 

 Dirijarea agresivității; 

 Programe probaționale specializate (în special, reducerea consumului de 

droguri); 

 Program de intervenție timpurie.9 

                                                           
8Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-118 
9https://www.tjjd.texas.gov/statistics/CommunityBasedJuvenileProbationPrograms.pdf 



11 
 

Ultimul program probațional, de intervenție timpurie, este un program care pune 

accentul pe dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea minorilor ce comit infracțiuni 

mai puțin grave, pentru prima dată, neavând antecedente penale. Scopul acestui 

program este de a ajuta minorul să înțeleagă natura faptei sale și să nu mai 

interacționeze cu sistemul de justiție penală. Acest program poate fi aplicat minorilor 

liberați condiționat de pedeapsă penală sau cei care s-au conformat obligațiilor impuse 

de instanță.10 

 

III. Analiza cadrului legal național cu privire la probațiune și 

analiza programelor probaționale existente 

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani este pasibil de răspundere penală, cu excepția 

categoriilor de infarcțiuni comise, pentru care legea penală prevede pedeapsa penală, 

începând cu vârsta de 14 ani (alin. (2) art. 21 CPRM). Minorilor care au comis fapte 

penale li se pot aplica măsuri de constrângere educative și pedepse penale. 

Pedepsele se aplică numai în cazul în care se consideră că măsurile educative nu sunt 

suficiente pentru corijarea minorului. Sancțiunile se stabilesc prin hotărâre 

judecătorească, în raport cu vârsta și gravitatea faptei, la care, pentru individualizarea 

pedepsei, trebuie să se mai țină cont de o serie de factori: gradul de pericol social al 

faptei, starea fizică și dezvoltarea intelectuală a minorului, dacă a mai săvârșit alte fapte 

similare, situația sa familială și orice alte date privind minorul și posibilitățile de 

reeducare a sa.11 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede posibilitatea dejudiciarizării, 

inclusiv la faza de urmărire sau judecare a cauzei.12 În primul rând, se prevede 

posibilitatea încetării urmăririi penale dacă în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin 

grave se stabileşte că minorul a săvârşit pentru prima dată o asemenea infracţiune şi 

corijarea lui poate fi realizată fără a-l trage la răspundere penală, cu aplicarea măsurilor 

de constrângere cu caracter educativ. În al doilea rând, la adoptarea sentinţei, instanţa 

de judecată urmează să examineze următoarele posibilități: liberarea de răspundere 

penală sau liberarea de pedeapsă penală, sau suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei, informând organul specializat, care va efectua controlul asupra 

comportamentului minorului. Instanţa de judecată dispune şi de mecanismul liberării de 
                                                           
10https://www.tjjd.texas.gov/programregistryexternal/members/help/definitionofterms.aspx 
11http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-
_Academia_de_Politie_-_2013.pdf, aut.A. Andronache 
12Mecanismul de dejudiciarizare din R. Moldova, IRP/UNICEF, 2014, aut. I.Dolea, V. Zaharia 

http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf
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pedeapsă cu aplicarea măsurilor cu caracter educativ, inclusiv includerea în programul 

de probațiune. 

Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune prevede că în privinţa unui minor, 

referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întocmeşte în mod 

obligatoriu, la fel și Codul de procedură penală prevede că organul de urmărire penală, 

procurorul sau, după caz, instanța de judecată dispune întocmirea referatului 

presentinţial de evaluare psihosocială a minorului pentru a stabili circumstanțele 

prevăzute de lege în cauzele privind minorii.13 

Conform alin. 1) art. 13 din Legea cu privire la probațiune a fost adoptat conceptul de 

probaţiune juvenilă, care se desfăşoară ţinându-se cont de obligativitatea respectării 

interesului superior al copilului şi de scopul 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. Serviciile sociale destinate copiilor sunt 

concentrate în jurul municipiilor şi oraşelor, în zonele rurale fiind reprezentate, în 

general, doar de către serviciile primare şi specializate ale consiliilor locale. De 

asemenea, serviciile prestate de către furnizorii privaţi (organizaţii necomerciale) sunt 

mai diversificate decât cele publice, astfel numărul acestora fiind mai mare. 

Prin urmare, crearea centrelor de zi în comunităţile cu număr ridicat de copii aflaţi în 

conflict cu legea (de exemplu: Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi 

sprijinirea reintegrării sociale a copilului care a încălcat legea penală) ar fi o soluţie 

eficientă pentru a asigura asistenţa minorului şi de a preveni riscul intrării lui în 

dificultate. 

În cadrul procesului de reintegrare socială, activitatea consilierului de probaţiune se 

axează pe supraveghere, asistenţă şi consiliere pentru a contribui la : 

 schimbarea comportamentului infracţional prin conştientizarea de către 

beneficiar a faptei săvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea 

responsabilităţii pentru fapta comisă; 

 motivarea beneficiarului în dezvoltarea responsabilităţii şi autodisciplinei, 

elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenţă şi consiliere, în 

funcţie de nevoile identificate ale beneficiarului; 

 sprijinirea beneficiarului în vederea satisfacerii unor nevoi speciale referitoare 

la educaţie, pregătirea profesională, locul de muncă, locuinţă, grupul de 

prieteni etc. 

 

                                                           
13 Art. 475 alin.3 Codul de procedură penală al R. Moldova 
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O categorie a subiecţilor probaţiunii o constituie persoanele liberate de executarea 

pedepsei penale şi anume:  

 condamnate cu suspendare condiţionată a executării pedepsei (art.90 CPRM); 

 liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen (art.91 CPRM); 

 cu înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art.92 

CPRM); 

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

vârstă de până la 8 ani (art.96 CPRM). 

 

Persoanelor liberate de pedeapsa penală li se aplică probaţiunea. 

Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, liberarea 

condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe 

condamnat: 

 să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reşedinţa fără consimţământul organului 

competent; 

 să nu frecventeze anumite locuri; 

 să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de 

boală venerică; 

 să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea 

reducerii comportamentului violent; 

 să acorde susţinere materială familiei victimei; 

 să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă; 

 să participe la programe probaţionale; 

 să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

 să fie supus monitorizării electronice. 

 

Aplicarea pedepselor la etapa judiciară de către instanțele de judecată: Conform art. 75 

alin.(3) CP, pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se 

aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este 

suficientă pentru corectarea minorului. 

În cazul minorului condamnat, cea mai judicioasă măsură, aplicabilă concomitent 

suspendării condiționate, este obligația de a participa la un program probațional (art. 90 

alin.6) lit.f) CP). Reieșind din starea psiho-fiziologică vulnerabilă a minorului, termenul 

de probă comportă anumite riscuri, acesta poate să nu conștientizeze deplin situația sa 

sau din cauza mediului nefavorabil să comită o nouă infracțiune. Aplicarea măsurii de 

participare la programul probațional trebuie să fie obligatorie pentru asigurarea 

reeducării minorului, fiindcă consilierul de probațiune lucrând individual cu minorul va 
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aplica metode de consiliere (socială, psihologică, educativă) potrivite în scopul reeducării 

acestuia și reintegrării în societate. 

Obligaţia de a participa la programe probaţionale: Obligaţia respectivă este o noţiune 

nouă pentru justiţia penală din Republica Moldova, dar foarte efectivă, din experienţa 

altor state europene. 

 

Scopul general al programului are la bază motivarea condamnatului în dezvoltarea 

responsabilităţilor, ghidarea în dezvoltarea autodisciplinei, schimbarea 

comportamentului infracţional, conştientizarea faptei săvârşite, precum şi asumarea 

responsabilităţii pentru fapta comisă, ca rezultat, contribuie atât la reducerea recidivei, 

crearea şi dezvoltarea abilităţilor sociale, cât şi la reintegrarea în societate a persoanelor 

aflate în conflict cu legea. 

 

Programele probaţionale sunt bazate pe terapie cognitiv-comportamentală, având 

succes şi rezultate pozitive în mai multe ţări. Abordarea este interactivă, consilierul de 

probaţiune acordând asistenţă beneficiarilor pentru ca aceştia să poată identifica de 

sine stătător argumentele pentru schimbare. 

 

Programele probaţionale şi instrumentele specifice de lucru constituie un suport al 

activităţii de probaţiune desfăşurate de consilierul de probaţiune în colaborare cu alţi 

actori comunitari în procesul de resocializare a persoanelor aflate în conflict cu legea 

penală şi reinserţie a persoanelor liberate din locurile de detenţie şi se orientează spre 

corecţia comportamentului, reabilitare. 

 

Tipul programului probaţional se stabileşte de către consilierul de probaţiune,14 după 

evaluarea psihosocială, a riscului de recidivă, a nivelului de cultură generală şi tipul 

infracţiunii săvârşite. Consilierul de probaţiune stabileşte data începerii programului, fie 

individual, fie în grup, pe perioada de probaţiune, în vederea schimbării atitudinilor, 

convingerilor şi comportamentului persoanelor asistate sau circumstanţelor sociale ale 

acestora. În cazul în care subiectul probaţiunii se eschivează de la frecventarea 

programului probaţional sau de consiliere, după prima absenţă nemotivată, consilierul 

de probaţiune va întocmi un raport de constatare, iar la prezentarea subiectului solicită 

o explicaţie şi îi aplică o avertizare scrisă. În cazul eschivării sistematice, de două sau mai 

multe ori de la orele de program, consilierul de probaţiune înaintează în instanţa de 

judecată/procurorului un demers cu materialele corespunzătoare, solicitând anularea 

liberării de pedeapsă cu trimiterea executării pedepsei cu închisoarea sau anulării 

                                                           
14 Art. 2/9 din Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la Probațiune  
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măsurilor educative.15  În cazul în care, în perioada de probaţiune este necesară 

schimbarea programului probaţional sau repetarea celui precedent, consilierul de 

probaţiune implică subiectul probaţiunii în programul probaţional, împreună cu alţi 

participanţi. După finalizarea programului probaţional, consilierul de probaţiune 

întocmeşte o evaluare a subiectului probaţiunii pentru stabilirea impactului programului 

asupra persoanei. 

 

O altă categorie de subiecți ai probațiunii sunt și persoanele care sunt liberate de 

răspundere și pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ, conform art. 104 Cod Penal. În conformitate cu art.111 alin.(1) lit.a) CP, minorii 

în privinţa cărora au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter educativ se 

consideră ca neavând antecedente penale. 

 Astfel, din măsurile cu caracter educativ aplicate sunt: 

a) avertismentul; 

b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi 

înlocuiesc sau organelor specializate de stat; 

c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia 

în considerare starea materială a minorului; 

d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică 

e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu; 

f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional. 

Potrivit afirmaţiilor practicienilor intervievați în cadrul unui studiu de cercetare efectuat 

în 2016,16 rareori sunt utilizate procedurile privind dejudicarizarea cauzelor la etapa 

urmăririi penale de către procuror, și anume liberarea de răspundere penală și aplicarea 

măsurilor de constrângere educativă (art. 483 CPP), suspendarea condiționată a 

urmăririi penale (art. 510-511 CPP), liberarea de răspundere penală cu tragerea la 

răspundere contravențională (art. 55 CP), liberarea de răspundere penală în legătură cu 

renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii (art.56 CP), liberarea de răspundere 

penală în legătură cu căința activă (art. 57 CP), liberarea de răspundere penală în 

legătură cu schimbarea situației (art.58 CP). Aceste proceduri presupun anumite condiții 

esențiale: infracțiunea incriminată trebuie să fie ușoară sau mai puțin gravă, infracțiunea 

trebuie să fie comisă pentru prima oară.  

                                                           
15 Ghidul consilierului de probațiune în programele probaționale, 
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Instructiuni_regulamente/Ghidul%20consilierului%20de%20proba%C8%9Biune%20
%C3%AEn%20activitatea%20cu%20programe%20proba%C8%9Bionale.pdf 
16Parcursul unui copil prin sistemul de justiție penală în Republica Moldova, autor: V.Mihailov, editor Terre des hommes 
Moldova Child Protection Hub for South East Europe  06.04.2017, https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-
copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala 

https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala
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Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ în cazul liberării de răspundere 

penală nu este obligatorie conform legii penale. Totuși, după părerea specialiștilor17, 

„aplicarea acestor măsuri ar trebui să fie obligatorie pentru asigurarea unui efect 

maximal de reeducare și eliminare a riscului de recidivare. Reprezentantul Serviciului de 

Probațiune a relatat că persoanelor liberate de răspundere penală la faza de urmărire 

penală nu întotdeauna li se aplică concomitent și măsurile educative, ceea ce de multe 

ori poate fi insuficient pentru ca minorul să conștientizeze cele întâmplate și să nu mai 

comită infracțiuni pe viitor.” 

De asemenea, există procedura de liberare condiționată de răspundere penală la etapa 

de urmărire penală de către procuror, conform art. 59 CP, art. 510-511 CPP18. Astfel, în 

privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai 

puţin grave, care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social, urmărirea penală 

poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în 

conformitate cu procedura penală, dacă este posibilă corectarea acestei persoane fără 

aplicarea unei pedepse penale. Datele statistice, precum și relatările celor intervievați 

demonstrează că această procedură este aplicată foarte rar, fiind evitată de către 

organul de urmărire penală pe motiv că nu există un mecanism eficient de monitorizare, 

ca urmare, se optează pentru expedierea dosarului în instanța de judecată. 19 

În considerarea interesului superior al copilului, precum și pentru realizarea principiului 

dejudiciarizării infracțiunii, aplicarea acestei proceduri ar trebui să fie încurajată. 20 

Este binevenit faptul că pentru asigurarea reintegrării minorilor în societate și 

excluderea recidivării, a fost modificată Legea cu privire la probațiune în sensul lărgirii 

atribuțiilor consilierului de probațiune de a înainta propuneri pentru aplicarea față de 

minorii delincvenți a programelor educative și probaționale.  

În ceea ce privește obligarea minorului de a participa la un program probaţional: 

Obligarea de a participa la un program probațional – sunt măsuri educative introduse 

recent în legea penală21, executarea acestora fiind pusă pe seama Serviciului de 

Probațiune. 

Respectiva măsură a fost introdusă prin Legea nr. 196 din 28.07.2016, iar reieșind din 

prevederile art. 29 din Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, programele 

probaţionale pot fi programe de corecţie a comportamentului social şi programe de 

                                                           
17Idem 
18IRP, 2015 -STUDIU DE BAZĂ,  SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
19Ibidem  
20Mecanismul de dejudiciarizare din R. Moldova, IRP/UNICEF, 2014, aut. I.Dolea, V. Zaharia 
21Art.104 al.(1), lit.e) în redacția LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492. 
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reintegrare socială; se desfăşoară individual şi/sau în grup, și sunt stabilite de către 

consilierul de probaţiune, reieșind din evaluările efectuate. Totodată, legea distinge şi 

defineşte cele două categorii ca fiind : 

- Programele de corecţie a comportamentului social constau în modificarea 

comportamentului, viziunilor şi capacităţilor care au condus la săvîrşirea 

infracţiunii sau contravenției. 

- Programele de reintegrare socială constau în redobîndirea capacităţilor de a 

soluţiona problemele vieții sociale cotidiene. 

 

În prezent, birourile teritoriale de probațiune implementează mai multe categorii de 

programe probaționale pentru beneficiarii minori: Program de asistenţă psihosocială la 

etapa presentinţială (individualizat); programe cognitiv-comportamentale („Motivaţia 

spre schimbare” şi „Programul pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţionale 

şi infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc”); programe pentru reducerea 

agresivităţii; programe de intervenţie psihoeducativă pentru consumatori de substanţe. 

 

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de 

probațiune pentru anii 2016-2020 prevede la punctul 1.4.1., în calitate de măsură ce 

urmează a fi realizată pe parcursul anului 2018, implementarea programelor 

psihosociale și programelor de formare profesională a minorilor, în calitate de programe 

probaționale, la care poate fi supus minorul liberat de răspundere sau pedeapsă penală, 

executarea acțiunii fiind pusă în sarcina Inspectoratului Național de Probațiune și 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în prezent, Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale. 

 

Pentru a evalua necesitatea elaborării unui program probațional general, care ar include 

componentele de formare civică și training vocațional, este important de a trece în 

revistă și a analiza sumar Programele probaţionale implementate în cadrul sistemului de 

probaţiune din Republica Moldova: 

 

Astăzi sunt cunoscute programele probaționale: 

 Motivaţia spre schimbare; 

 Programul pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţionale şi 

infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc; 

 Programul de diminuare a agresivităţii; 

 Programul de intervenţie pentru reducerea comportamentelor infracţionale ale 

adolescenţilor aflaţi în situaţii de risc; 

 Program de reducere a abuzului de substanţe (PRAS); 
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 Programul Drink & Drive Moldova; 

 Programul probaţional „Asistenţă psihosocială la etapa presentinţială” ; 

 Programul de consiliere a agresorilor familiali; 

 Program de intervenţie pentru pregătire către liberare a condamnaţilor. 

 

a) Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare” 

Programul ajută la procesul de autocunoaştere şi realizare a schimbărilor pozitive în 

scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi se adresează tinerilor de la 18 până la 35 de ani 

ce promovează conştiinţa de sine şi o schimbare pozitivă. Obiectivele programului 

de grup sunt: reducerea recidivei criminalităţii şi negativităţii; incluziunea socială; 

dezvoltarea morală. Structura programului: conţine 4 module, 12 sesiuni, care 

permit de a învăţa şi extinde abilităţile de atingere a obiectivelor, cum să gândim şi 

să avem grijă de noi şi de cei din jur, cum să reducem îngrijorările proprii şi 

îngrijorările altor persoane, cum să ne cunoaştem pe noi înşine şi nevoile noastre.  

 

b) Program de diminuare a agresivităţii 

Grupul ţintă: minorii şi tinerii cu vârsta de până la 21 de ani aflaţi în evidenţa 

organului de probaţiune, care au probleme legate de violenţă/agresivitate. În 

programul de grup urmează a fi incluse 7-12 persoane aflate în supravegherea 

organului de probaţiune. Structura programului constă din 10 şedinţe a câte 60 de 

minute. 

 

c) Programul pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţionale şi 

infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc, este implementat la nivel 

naţional prin Ordinul INP nr. 175 din 04.10.2017 

Programul dat are o abordare centrată pe cele mai recente achiziții din psihologie și 

neurobiologie, complementare cu metodologiile din pedagogie. Acesta cuprinde o 

secțiune teoretică și una practică. Structura acestuia, cerințele privind organizarea și 

modul de realizare al orelor, accentul pus pe tehnicile interactive și pe exercițiile ce 

pornesc din experiențele meseriilor de artă (exerciții de improvizație, de mișcare sau 

de artă vizuală) sunt răspunsuri la cauzalitățile subtile relevate de cele mai recente 

studii și teorii în domeniul neurobiologiei și al științelor educației. Programul se 

adresează persoanelor aflate în evidenţa organului de probaţiune care necesită 

schimbarea comportamentului şi adoptarea de către ei a unui mod de viaţă pro-

social. Programul este destinat minorilor cu vârsta de la 14 până la 18 de ani. Grupul 

ţintă: un grup de 4-10 persoane aflate în supravegherea organului de probaţiune.  
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d) Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS) 22: este un program 

individual de terapie cognitiv-comportamentală, ce contribuie la schimbarea în 

procesul de reabilitare a persoanelor care fac abuz de substanţe. Grupul ţintă: 

persoanele (minori, adulţi) care au recunoscut că consumă substanţe (alcool şi 

droguri), preparate anestezice, hormonale sau alte substanţe chimice, care nu le 

sunt prescrise în mod legal. Structura programului: presesiunea, trei sesiuni de bază 

şi una sau mai multe sesiuni adăugătoare. 

 

e) Programul probaţional „Asistenţă psihosocială la etapa presentinţială” este 

implementat la nivel naţional prin Ordinul nr.238 din 15.11.2016: mărește șansele 

de reintegrare sau de resocializare a subiectului probațiunii la această etapă; trebuie 

să se adreseze subiectului probațiunii abordând orice probleme asociate, de natură 

medicală, psihologică, socială, vocaţională şi juridică. Asistarea psihosocială se 

realizează numai la solicitarea subiectului probațiunii, astfel unul din cele mai 

importante roluri ale consilierului de probațiune este acela de a-și motiva subiectul 

probațiunii să participe la activitățile de asistare psihosocială. 

 

f) Programul de reabilitare „Drink & Drive” - program specific de reabilitare a 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite pe fondul conducerii 

autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi are drept scop prevenirea 

recidivei. Grupul ţintă: participanţii sunt bărbaţi şi femei, care au fost condamnaţi 

pentru conducere sub influenţa alcoolului. Structura programului de reabilitare: 8 

sesiuni a câte 90 de minute. Scopul fiecărei sesiuni este de a sensibiliza beneficiarii 

programului asupra riscurilor pe care le comportă condusul vehiculelor în stare de 

ebrietate, efectele nocive ale alcoolului şi dezvoltarea abilităţilor sociale şi a valorilor 

social-umane. 

 

g) Programul de pregatire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă 

privativă de libertate - se derulează în grup. Este implementat la nivel naţional 

Ordinul INP nr.113 din 26.06.2017. Se adresează deţinuţilor care se află în ultimul an 

de executare a pedepsei şi doresc să capete informaţie, să înveţe şi să dezvolte 

abilităţi care să îi ajute să-şi desfăşoare viaţa fără să repete infracţiunea sau 

inacţiunile pentru care au fost condamnaţi, cu alte cuvinte, doresc să-şi desfăşoare 

viaţa într-un mod prosocial şi să se reintegreze în societate.  

                                                           
22 Ghidul consilierului de probațiune în programele probaționale, 
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Instructiuni_regulamente/Ghidul%20consilierului%20de%20proba%C8%9Biune%20
%C3%AEn%20activitatea%20cu%20programe%20proba%C8%9Bionale.pdf 
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Concluzii:  

 

Deși la moment sunt câteva programe probaționale destinate minorilor, observăm din 

cele descrise mai sus, că acestea sunt destinate consilierilor în grup, în dependență de 

specificul infracțiunii comise. De asemenea, a devenit cunoscut faptul, că unele dintre 

aceste programe implementate nu funcționează eficient conform scopurilor propuse din 

cauza lipsei de resurse financiare, precum și a specialiștilor de formare, practic și-au 

sistat activitatea (de ex: Programul Motivațional pentru minori - Calea spre succes, 

Centrul de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală din Republica 

Moldova în or. Floreşti etc.). 

 

Totodată, la moment nu este creat un program probațional primar (general) axat pe 

formarea civică și necesitățile individuale ale minorilor, consolidat și cel mai important, 

constatat prin rezultate eficiente. De asemenea, nu este niciun program ce ar ține de 

trainingul vocațional al minorului, care l-ar ajuta să dezvolte abilități de a obține un loc 

de muncă, de a interacționa cu potențialii angajatori, de a întocmi un CV etc. 
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IV. Analiza chestionarelor completate de specialiștii din 
cadrul sistemului de justiție penală (judecători, procurori, 
avocați și consilierii de probațiune) 
 

Prezentarea modelului de chestionar pentru consilierii de probațiune (Anexa 1) și 

prezentarea modelului de chestionar pentru judecători, procurori, avocați (Anexa 2). 

Perioada în care a fost efectuată diseminarea și completarea chestionarelor - iulie-

august 2018. 

Astfel, de către consilierii de probațiune din birourile de probațiune din Republica 

Moldova au fost completate 55 de chestionare. Iar de către actorii justiției - 60 de 

chestionare au fost completate de către judecători atât din cadrul instanțelor de prim 

grad cât și din cadrul curților de apel. 87 de chestionare au fost completate de către 

procurori, iar 22 de chestionare completate de către avocați. 

A) Analiza chestionarelor completate de către consilierii de probațiune 

Consilierul de probaţiune este acea persoană care desfăşoară nemijlocit activitate de 

probaţiune, compusă din diverse acțiuni ce țin de asistenţă şi consiliere în vederea 

reintegrării în societate a persoanei. Nucleul principal în dezvoltarea programelor de 

probațiune ține de rolul și implicarea profesionistă a consilierilor de probațiune. 

La chestionarul (Anexa nr.1) destinat consilierilor de probațiune privind evaluarea 

programelor probaționale au răspuns 55 de consilieri din cadrul celor 42 de birouri de 

probațiune din Republica Moldova.  

Astfel, la întrebarea nr.2 a chestionarului, cum apreciați utilizarea practică și eficiența 

programelor probaționale implementate la nivel național de birourile teritoriale de 

probațiune, majoritatea au oferit răspunsuri similare și anume: programele 

probaționale (PP) sunt utile, în special, pentru reducerea riscului de recidivă, pentru 

schimbarea comportamentului delincvent al beneficiarului și pentru a-l face să înțeleagă 

consecințele faptei sale. 

La întrebarea nr. 3, cât de des ați întâlnit în practica deținută, situații de implicare a 

minorilor în programe probaționale, răspunsurile parvenite au fost că: Nu în toate 

birourile teritoriale de probațiune sunt beneficiari ai programelor probaționale; De cele 

mai dese ori se aplică programe de reducere a consumului de substanțe (PRAS), 

Motivația spre schimbare și Programul de reducere a agresivității la minori. 
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La întrebarea nr. 4 privind Considerați utile programele probaționale existente, în 

calitate de alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea? dacă da de ce, 

dacă nu de ce? În mare parte (90 %) dintre consilierii de probațiune intervievați susțin 

că programele probaționale sunt utile, dar există dificultăți în procesul implementării, și 

anume: 

 Este necesară instruirea consilierilor de probațiune pentru a se derula un 

Program probațional; 

 Trebuie să fie elaborate programele probaționale structurate, eficiente sub 

aspectul conținutului pentru beneficiari; 

 Beneficiarii minori se confruntă cu problema financiară pentru a ajunge la 

birourile de probațiune, pentru participarea la program. 

La întrebarea nr. 5, în ce măsură conlucrează birourile teritoriale de probațiune cu 

procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care includ și programele 

probaționale, 95 % dintre respondenți au menționat că, conlucrarea între birourile de 

probațiune și organele de drept este doar la necesitate. Rareori (depinde de practica 

fiecărui birou teritorial de probațiune) se organizează ședințe pentru a fi discutate 

măsurile cu caracter educativ pentru minori, programe probaționale. Discuțiile, de 

obicei, sunt telefonice și sunt doar cu caracter informativ. 

La întrebarea nr. 6, cum apreciați elaborarea unui program probațional obligatoriu, 

care ar fi destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în cazul liberării de 

răspundere/pedeapsă penală, 93-95 % din consilierii chestionați susțin necesitatea 

elaborării unui program probațional obligatoriu pentru minorii în conflict cu legea, cu 

condiția că programul va fi unul calitativ, viabil si individual (nu de grup). 

La întrebarea nr. 7, de a răspunde reieșind din experiența practică, ce alternative la 

detenție sunt eficiente pentru minorii în conflict cu legea potrivit legii penale 

naționale, majoritatea au opinat despre art. 90 (suspendarea condiționată a pedepsei), 

104 (măsurile de constrângere cu caracter educativ), 67 (munca neremunerată) CPRM. 

La întrebarea nr. 8, care ar fi propunerile pentru îmbunătățirea practicii existente 

legată de utilizarea programelor probaționale, drept propuneri parvenite sunt: 

 Instruirea consilierilor de probațiune pentru a putea desfășura calitativ un 

Program probațional și formarea de formatori în rândul consilierilor; 

 Programele probaționale să fie obligatorii; 
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  Programele probaționale să fie elaborate în funcție de necesitățile 

beneficiarului; 

 Persoanele implicate în desfășurarea unor Programele probaționale sa fie inițiate 

în psihopedagogie; 

 La nivel național, să fie informat sistemul de justiție penală despre existența 

programelor probaționale, și respectiv, să fie promovată aplicarea acestora. 

 

B) Analiza chestionarelor completate de către judecători 

Rolul judecătorului este unul esențial în procesul penal ce vizează un minor aflat în 

conflict cu legea. Judecătorul are sarcina de a verifica legalitatea urmăririi penale, de a 

autoriza efectuarea anumitor acțiuni procesuale, de a examina cu maximă atenție în 

fond cauzele cu privire la acuzația de comitere a unei infracțiuni de către un minor cât și 

ca măsurile ce urmează a fi întreprinse să fie dintre cele mai eficiente în raport cu 

principiul interesului superior al minorului. 

De către judecătorii din instanțele de fond, cât și cele de apel din Republica Moldova, au 

fost completate 60 de chestionare, fapt ce ne permite conturarea unui tablou clar al 

percepției și practicii întâlnite de judecători în procesele penale cu implicarea 

probațiunii pe cauzele cu minori.  

La întrebarea nr. 2 a chestionarului (Anexa nr.2), privind ce cunosc despre existența 

programelor probaționale implementate la nivel național de birourile teritoriale de 

probațiune, 29 din cei 60 de judecători chestionați, au răspuns că foarte puține sau nu 

cunosc detalii; 18 judecători au răspuns că cunosc unul sau două programe 

probaționale, iar alți 13 - au indicat că le sunt cunoscute programele probaționale și 

urmăresc să le utilizeze la necesitate. Putem concluziona preliminar că există o 

problemă acută de lipsă de informare a judecătorilor despre existența și modul de 

aplicare a programelor de probațiune la general. 

La întrebarea nr. 3 a chestionarului cât de des au întâlnit în practică situații de 

implicare a minorilor în programe probaționale, din cei 60 de judecători respondenți, 

30 au comunicat că nu au utilizat, 27 – foarte rar, și doar 3 judecători – deseori. Acest 

răspuns este unul destul de îngrijorător ceea ce confirmă și prin datele statistice 

cercetate23, privind includerea unui număr redus de minori în programele probaționale 

în raport cu numărul total al minorilor aflați la evidența probațiunii. Totodată, 

răspunsurile colectate ale judecătorilor denotă la acest aspect, o aplicare reticentă la 

                                                           
23http://probatiune.gov.md/?go=page&p=205, http://probatiune.gov.md/?go=page&p=202 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=205
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=202
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aplicarea programelor probaționale, deși și la aplicarea măsurilor de reeducare și 

resocializare a acestuia. 

La întrebarea nr. 4 a chestionarului privind dacă consideră utile programele 

probaționale, în calitate de alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea? 

dacă da de ce, dacă nu de ce?, din cei 60 de judecători respondenți, 27 - au indicat că 

programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea în 

practică. La comentarii suplimentare, judecătorii explică că aceste programe sunt utile 

fiindcă contribuie la reducerea criminalității ar în rândul minorilor,dar în practică sunt 

anumite dificultăți, deoarece sunt aplicate mecanisme slabe; nu sunt/sau lipsesc 

specialiști profesioniști în domeniul educației, psihologiei, pedagogiei; nu sunt alocate 

resurse suficiente pentru personalul implicat; nu toate birourile de probațiune dispun de 

posibilitatea de a desfășura programe probaționale, este necesar de a se efectua mese 

rotunde cu procurori, avocați și consilieri de probațiune (3 p). 

Alți 21 judecători au indicat că aceste programe sunt foarte utile și pot fi alternative 

eficiente și benefice la detenție, iar la comentarii au menționat că trebuie să fie 

organizate mai multe mese rotunde la care să participle consilierii de probațiune 

împreună cu judecători, avocați, procurori și să se ofere toate detaliile acestor programe 

și informații despre eficiența lor; de asemenea, este cazul să se întreprindă concomitent 

și măsuri sociale pentru a contribui la educarea minorilor. Totuși, deseori, aplicarea 

acestor programe poate fi tardivă, căci minorul nu mai poate fi corijat, ori programele 

nu au efectul scontat; totodată este mult mai greu de realizat în practică, inclusiv din 

cauza lipsei resurselor financiare, a psihologilor profesioniștiși se aplică prea rar. În timp 

ce 2 judecători au indicat că nu consideră utile aceste programe (din cauza neimplicării 

reale a minorilor), alți 10 judecători nu au putut oferi exact un răspuns, pe motiv că nu 

cunosc programele și nu se pot expune, și pe motiv că nu cunosc care este rata aplicării 

acestora, eficiența lor practică. 

La întrebarea nr. 5 al chestionarului cum conlucrează birourile teritoriale de probațiune 

cu procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care includ și programele 

probaționale? Din cei 60 de judecători respondenți, 24 au indicat că după necesitate, se 

contactează cu birourile de probațiune și ceilalți profesioniști, 26 de judecători au 

indicat că practic deloc nu se conlucrează, la comentarii fiind menționat că deseori 

lipsesc referatele presentințiale, iar minorii nu sunt examinați în comisiile pentru minori, 

inacțiuni totale din partea autorităților de gradul I și II. Doar 3 judecători au menționat 

că au conlucrat destul de productiv și eficient, (ca exemplu fiind indicat - Biroul de 

Probațiune Ciocana, mun. Chișinău); iar ultimii 7 au indicat că nu au avut astfel de cazuri 

și nu cunosc sau nu se pot expune dacă există asemenea conlucrări. 
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La întrebarea nr. 6 a chestionarului cum apreciază elaborarea unui program 

probațional obligatoriu, care ar fi destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în 

cazul liberării de răspundere/pedeapsă penală? Din cei 60 de judecători respondenți, 

30 - au apreciat că posibil să fie util,menționând că utilitatea va depinde de conținut și 

scopul utilizat, de responsabilitatea cu care se va desfășura și dacă specialiștii vor fi cu 

adevărat profesioniști ; precum și numai dacă se vor baza pe cercetări mai ample privind 

cauzele situației infracționale și modalitățile de îmbunătățire. 

27 din judecători au comentat că, consideră foarte importantă elaborarea unui program 

probațional obligatoriu, pentru a se contribui la dezvoltarea și reeducarea minorului în 

societate dar și a încrederii societății, și că trebuie să fie testate și aplicate ca alternativă 

la răspunderea penală. Iar ultimii 3 judecători nu au putut oferi un răspuns. 

La întrebarea nr. 7 a chestionarului privind indicarea din experiența practică, ce 

alternative la detenție sunt eficiente pentru minorii în conflict cu legea potrivit legii 

penale naționale? Pe de o parte, la această întrebare din cei 60 de judecători 

respondenți 26 nu au oferit nici un răspuns, iar ceilalți 34 au indicat răspunsuri și 

comentarii extrem de diverse și detaliate.  

Astfel, judecători respondenți au apreciat diferit eficiența altor alternative la detenție 

pentru minori prin următoarele exemple: măsurile indicate la art. 104 alin.1) lit.b, c, d, e, 

f CP; condamnarea cu suspendarea condiționată a pedepsei (2 p); aplicarea măsurilor de 

constrîngere cu carcater educativ; obligarea de a urma cursuri de instruire profesională 

și de învățămînt; obligarea de a urma un program probațional (3p); implicarea în 

activități social-culturale (3 p); reintegrarea în societeta în viața cotidiană; transmiterea 

sub supravghere părinților sau persoanelor responsabile; art. 90 cu aplicarea obligației 

de a urma programul probațional; elaborarea pe fiecare caz în parte a unui program 

elaborat și implementat, munca neremunerată (4), încredințarea spre supraveghere 

direcțiilor sociale; includerea în programe sociale și conlucrarea cu psihologii; includerea 

minorilor în activități de voluntariat; asigurarea condițiilor de trai, înlăturarea cauzelor 

delincvenței juvenile, responsabilizarea părinților; programe probaționale cu activități 

complexe; lucru gratuit în penitenciare. Câteva răspunsuri s-au referit tangențial la 

faptul că nu cunosc date despre efectele pedepselor față de minori; nu au aplicat 

alternative la detenție minorilor în conflict cu legea, că psihologii ar trebui să dea 

aprecieri la eficiența alternativelor etc. 

La întrebarea nr. 8 a chestionarului privind care ar fi propunerile D-stră  pentru 

îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea programelor probaționale? 

Răspunsurile au fost diverse, dar în același timp 33 de judecători din cei 60 de judecători 
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respondenți nu au dat niciun răspuns. Iar ceilalți 27 de judecători au oferit mai multe 

propuneri, pe alocuri diferite, similare și concomitente.  

Propunerile indicate pot fi sumarizate la următoarele: implicarea mai activă a 

instituțiilor responsabile; ședințe pentru actorii justiției pe tematica dată, instruirea 

actorilor justiției și specilizarea înaltă a consilierilor de probațiune; instruirea înaltă a 

minorilor; informarea judecătorilor (inclusiv în formă scrisă) despre existența și 

modalităților de utilizare programelor probaționale, precum și a efectelor; necesitatea 

să fie elaborate programe probaționale individualizate în care minorii să conlucreze cu 

serviciile sociale și de învățământ pentru a se înlătura cauzele și efectele comiterii 

infracțiunii, cercetarea legislației și modelelor programelor probaționale din alte țări, 

programe de prevenire a săvârșirii infracțiunilor; efectuarea și prezentarea obligatorie a 

referatelor presentențiale în cauzele cu minorii ca să se poată aplica includerea în 

programe probaționale; responsabilizarea lucrătorilor și persoanelor care se ocupă 

nemijlocit cu minorii, inclusiv cu implicarea maturilor în supravegherea minorilor,  

adoptarea diverselor măsuri alternative, ce înlocuiesc detenția minorului; asigurarea cu 

materiale și cadrea birourilor de probațiune etc. 

 

C) Analiza chestionarelor completate de către avocați 

Rolul avocatului este unul esențial în apărarea unui minor aflat în conflict cu legea. 

Avocatul, fie desemnat din oficiu, serviciile sale în acest caz fiind gratuite, fie angajat 

prin contract de partea în proces, consultă, apără interesele bănuitului/învinuitului și 

participă alături de el la acțiunile procesuale, având grijă ca drepturile și interesele 

persoanei apărate să fie respectate.24 

De către avocați au fost completate 22 de chestionare, majoritatea apărătorilor fiind din 

cei care fac parte din sistemul de asistență juridică garantată de stat. 

Sunt apreciate pozitiv eforturile depuse și rezultatele obținute de Consiliul Național de 

Asistență Juridică Garantată de Stat în ridicarea calității asistenței juridice pentru minori. 

Astfel, în ultimii ani au avut loc mai multe seminare pentru avocați în domeniul 

activității cu minorii, s-a format un mecanism de monitorizare a activității avocaților din 

sistemul de asistență juridică garantată de stat. Totodată, s-a format și o listă a 

avocaților specializați în cazurile minorilor, este cunoscut nivelul înalt al prestației 

avocaților publici desemnați pentru astfel de cauze. Prin Hotărârea nr.7 din 24.02.2015, 

au fost adoptate de CNAJGS, Standardele de calitate în activitatea avocaților privind 

cauzele penale cu implicarea copiilor care au intrat în conflict cu legea, care promovează 

                                                           
24http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf (2015) 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
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ca regulă pentru avocații implicați în cauzele cu minorii adoptarea unui rol activ și 

efectuarea tuturor măsurilor în asigurarea intereseului superior al copilului.  

Este evident faptul că anume de apărător, în mod esențial depinde și întreprinderea 

acțiunilor ce țin de implicarea probațiunii în interesele minorului pentru asigurarea 

bunăstării sale fizice și psiho-sociale, astfel încât să poată fi evitată judecarea cauzelor 

prin intermediul liberării de răspundere penală la etapa urmăririi penale sau să fie 

evitată aplicarea pedepselor penale cu aplicarea măsurilor educative, inclusiv în 

programele probaționale. 

La întrebarea nr. 2 a chestionarului (Anexa nr. 2), privind ce cunosc despre existența 

programelor probaționale implementate la nivel național de birourile teritoriale de 

probațiune, 13 din ei au răspuns că foarte puțin sau nu cunosc detalii; 4 persoane că 

cunosc unul sau două programe probaționale, alte 4 persoane au comunicat că le sunt 

cunoscute programele probaționale și urmăresc să le utilizeze la necesitate, iar 1 

persoană nu a indicat nimic. Putem concluziona deja că există o problemă serioasă de 

lipsă de informare a apărătorilor despre existența și modul de utilizare a programelor de 

probațiune în interesele clienților minori. 

La întrebarea nr. 3 a chestionarului, cât de des au întâlnit în practică situații de 

implicare a minorilor în programe probaționale, din cei 22 de avocați respondenți, 11 

au comunicat că nu au utilizat, 10 – foarte rar și doar 1 persoană – deseori. Acest 

răspuns este unul destul de îngirjorător, privind includerea unui număr redus de minori 

în programele probaționale în raport cu numărul total al minorilor aflați la evidența 

probațiunii. Totodată, răspunsurile colectate ale apărătorilor sugerează la acest aspect, 

o solicitare reticentă privind aplicarea urmării unui program probațional în vederea 

asigurării interesului superior al copilului și la aplicarea măsurilor de reeducare și 

resocializare a acestuia, pentru a se evita la maximum traumarea și recidivivarea 

minorului. 

La întrebarea nr. 4 a chestionarului privind dacă consideră utile programele 

probaționale, în calitate de alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea? 

dacă da de ce, dacă nu de ce? Din cei 22 de avocați respondenți, 14 apărători au indicat 

că programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea în 

practică. La comentarii suplimentare, unii apărători evidențiază că aceste programe ar 

contribui la reeducarea socială a condamnatului, dar printre dificultățile întâlnite în 

practică s-a notatlipsa de pregătire a personalului pentru aplicarea acestor măsuri, 

precum și dorința de lucru scăzută. 
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Alți 4 apărători au indicat că aceste programe sunt foarte utile și spre deosebire de 

condițiile de detenție, pot avea un impact pozitiv asupra dezvoltării ulterioare a 

minorului în sensul eliminării practicilor nocive, dar și că se aplică prea rar. Spre 

deosebire, 1 apărător a indicat că nu consideră utile aceste programe, iar alții 3 nu au 

putut oferi niciun răspuns. 

La întrebarea nr. 5 a chestionarului, cum conlucrează birourile teritoriale de probațiune 

cu procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care includ și programele 

probaționale? Din cei 22 de avocați respondenți, 9 apărători au indicat că, după 

necesitate, se contactează cu birourile de probațiune și ceilalți profesioniști, 5 - practic 

deloc nu se contactează, 4 persoane au indicat că nu cunosc dacă există așa conlucrări, 

iar altele 4 persoane nu au oferit niciun răspuns. 

La întrebarea nr. 6 a chestionarului, cum apreciază elaborarea unui program 

probațional obligatoriu, care ar fi destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în 

cazul liberării de răspundere/pedeapsă penală? Din cei 22 de avocați respondenți, 14 

apărători au apreciat că posibil să fie util, 6 – îl consideră foarte util, că inovațiile în 

domeniul dat sunt binevenite, iar alții 2 nu au putut oferi o apreciere. 

La întrebarea nr. 7 a chestionarului privind indicarea din experiența practică, ce 

alternative la detenție sunt eficiente, pentru minorii în conflict cu legea potrivit legii 

penale naționale? Răspunsurile au fost diverse, dar în același timp 12 din cei 22 de 

avocați respondenți nu au oferit niciun răspuns. Iar ceilalți 10 apărători au apreciat 

diferit eficiența altor alternative: pedeapsa cu suspendarea condiționată dacă minorul e 

transmis sub supraveghere poliției pentru minori sau Direcției pentru protecția familiei 

și copiilor din teritoriu (2); interdicția de a părăsi localitatea(2); toate în dependență de 

personalitatea minorului(1); reabilitarea psihologică și/sau plasarea în centru de 

plasament (2); munca neremunerată în folosul comunității (2), oricare, numai nu 

detenția, căci nu este în general eficientă pentru minori (1).  

La întrebarea nr. 8 a chestionarului privind Care ar fi propunerile D-stră pentru 

îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea programelor probaționale? 

Răspunsurile au fost diferite, dar în același timp 12 din cei 22 de avocați respondenți nu 

au putut oferi niciun răspuns; alți 5 apărători au indicat că nu dispun de așa propuneri, 2 

persoane au indicat că este necesar să fie elaborat un regulament de aplicare a 

programelor probaționale, alții 2 au indicat ca propunere responsabilizarea și abordarea 

cu seriozitate de către lucrătorii și persoanele care se ocupă nemijlocit cu minorii, iar 1 

răspuns s-a referit la necesitatea adoptării și diversificării măsurilor alternative, ce ar 

înlocui detenția minorului. 
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D) Analiza chestionarelor completate de către procurori: 

Procurorul este persoana care conduce urmărirea penală, efectuată de ofițerul de 

urmărire penală, și care poate da diverse indicații cu privire la caz. Conform art. 270 

alin.(1) CPP), procurorul este competent de a efectua urmărirea penală asupra minorilor 

doar în cauzele deosebit de grave sau excepțional de grave. Cu toate acestea, pe lângă 

rolul de a identifica infractorii pentru a–I pedepsi potrivit legislației în vigoare, rolul 

procurorului este esențial în cauzele cu minorii și anume de a asigura și o supraveghere 

privind respectarea garanțiilor procedural și ca să se ia măsurile, cele mai favorabile 

pentru minori. 

De către procurori au fost completate 87 de chestionare, din cadrul procuraturilor 

teritoriale ale Republicii Moldova, fapt ce ne oferă posibilitatea efectuării unei analize 

consistente cu privire la la percepția și practica de activitate a procurorilor în procesele 

penale cu minorii, inclusiv ceea ce  ține de implicarea probațiunii. 

La întrebarea nr. 2 a chestionarului (Anexa nr.2), privind ce cunosc despre existența 

programelor probaționale implementate la nivel național de birourile teritoriale de 

probațiune, 45 din cei 87 de procurori chestionați, au răspuns că foarte puține sau nu 

cunosc detalii; 22 de procurori au răspuns că cunosc unul sau două programe 

probaționale, iar alții 19 - au indicat că le sunt cunoscute programele probaționale și 

urmăresc să le utilizeze la necesitate, iar 1 persoană nu a răspuns. Putem concluziona și 

în acest caz, că există o problemă acută de lipsă de informare asupra mecanismului și 

modului de aplicare a programelor de probațiune la general. 

La întrebarea nr. 3 a chestionarului cât de des au întâlnit în practică situații de 

implicare a minorilor în programe probaționale, din cei 87 de procurori respondenți, 37 

au comunicat că nu au utilizat, 41 – foarte rar și doar 9 procurori – deseori. Acest 

răspuns este unul destul de îngrijorător ceea ce se confirmă și prin datele statistice 

cercetate25, privind includerea unui număr redus de minori în programele probaționale 

în raport cu numărul total al minorilor aflați la evidența probațiunii. Evident putem 

presupune că există o implicare extrem de rezervată față de măsurile de simplificare a 

justiției (dejudiciarizarea cauzelor, în special ce ține de etapa urmăririi penale) cu 

utilizarea față de minor a probațiunii/măsurilor de reeducare și resocializare a acestuia. 

La întrebarea nr. 4 a chestionarului privind dacă consideră utile programele 

probaționale, în calitate de alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea? 

dacă da de ce, dacă nu de ce?, din cei 87 de procurori respondenți, 45- au indicat că 

                                                           
25http://probatiune.gov.md/?go=page&p=198 
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programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea în 

practică. La comentarii suplimentare, procurorii explică că aceste programe sunt utile, 

dar în practică sunt mai multe probleme, deoarece, mecanismul implementat nu este 

bine organizat; minorii abandonează programele și se întorc în detenție; părinții 

minorilor deseori sunt dependenți de droguri și alcool și minorii rămân fără 

supraveghere, nu avem atât de mulți minori în cadrul birourilor probaționale, nu avem 

programe bine dezvoltate și specialiști pregătiți, rețeaua de servicii sociale este slab 

dezvoltată la nivel rural; nivelul de cultură al societății este scăzut, resurse insuficiente; 

nu sunt suficienți specialiști și centre sau instituții cu caracter educativ; nu sunt planuri 

individualizate per minor în raport cu mediul din care provine, nivelul de cultură și 

necesitățile persoanei; sunt necesare dezvoltarea programelor probaționale primare 

obligatorii cu mai multe componente (juridic, dezvoltare civică, training vocațional, 

monitorizare, evalurare psihologică etc). Alți 17 procurori au indicat că aceste programe 

sunt foarte utile pentru prevenirea noilor infracțiuni, dar depinde mult de mediul în care 

se educă minorul. Suplimentar, la comentarii au menționat că nu s-a demonstrat 

eficiența programelor, lipsesc datele și deseori minorii din familiile vulnerabile comit noi 

infracțiuni. 10 procurori au indicat că nu prea consideră utile aceste programe, din cauză 

că copii nu se disciplinează, totul depinde de familia din care provin/cei 7 ani de acasă și 

că aceștia nu au o atitudine serioasă față de programe; iar programele sunt formale; 

sancțiunile penale sunt totuși mai eficiente prin caracterul restrictiv care îl impune. Alți 8 

procurori au indicat că nu cunosc programele, nu le-au utilizat și de aceea nu se pot 

expune, iar ultimii 7 nu au oferit niciun răspuns. 

La întrebarea nr. 5 a chestionarului cum conlucrează birourile teritoriale de probațiune 

cu procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care includ și programele 

probaționale? Din cei 87 de procurori respondenți, 54 au indicat că după necesitate, se 

contactează cu birourile de probațiune și ceilalți profesioniști. La comentarii fiind indicat 

că majoritatea conlucrărilor se referă la referatul presentințial, în practică fiind deseori 

dificil când minorul nu se prezintă la probațiune; capacitatea organelor probațiunii este 

puțin verificată prin prisma eficienței; într-un comentariu, un procuror a indicat că, la 

moment, practic nu sunt minori liberați de răspundere penală, conform art. 54 CP, 

astfel, conform art. 93 CP (minorii liberați de pedeapsă penală) le sunt aplicate măsurile 

de constrângere cu caracter educativ, și nu sunt incluși în programele probaționale. 

26 de procurori au indicat că practic deloc nu se contactează, într-un singur comentariu 

fiind menționat că foarte rar se aplică măsurile educative prin intermediul art. 104 CP. 

Doar 4 procurori au menționat că au conlucrat destul de productiv și eficient, iar ultimii 

3 au indicat că nu au avut astfel de cazuri. 



31 
 

La întrebarea nr. 6 a chestionarului cum apreciază elaborarea unui program 

probațional obligatoriu, care ar fi destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în 

cazul liberării de răspundere/pedeapsă penală? Din cei 87 de procurori respondenți, 45 

- au apreciat că posibil să fie util, menționând că utilitatea va depinde dacă se 

elaborează per individ și dacă ar exista mecanism de monitorizare. 37 au indicat că 

consideră a fi foarte important și util, 4 nu prea și 1 nu a răspuns. Totodată s-a indicat că 

majoritatea centrelor au fost create în orașele mari, fapt ce lipsesc totalmente în 

localitățile din mediul rural; este nevoie să fie create servicii sociale mai diversificate, 

centre de zi, inclusiv cu atragerea programelor oferite de ONG-uri, centrele private; e 

necesară organizarea seminarelor și dezbaterilor sociale tematice pentru minori pentru 

educarea și reintregrarea lor, ateliere de executare a muncilor în folosul comunității, 

fapt ce ar consolida rolul probațiunii la resocializare și reintegrarea minorilor. 

La întrebarea nr. 7 a chestionarului privind indicarea din experiența practică, ce 

alternative la detenție sunt eficiente pentru minorii în conflict cu legea potrivit legii 

penale naționale? Pe de o parte, la această întrebare din cei 87 de procurori 

respondenți, 18 nu au oferit niciun răspuns, iar ceilalți 60 au indicat răspunsuri și 

comentarii extrem de diverse și detaliate prin informațiile oferite. 

Astfel, procurorii respondenți au apreciat diferit eficiența altor alternative la detenție 

pentru minori potrivit legii penale naționale prin următoarele exemple de răspuns: 

aplicarea art. 90 CP (4) CP; aplicarea art. 55-59 CP (2); unele sunt eficiente; practic nu 

sunt eficiente, căci minorii continuă să comită infracțiuni, măsurile cu caracter educativ 

și derularea programelor probaționale (4), munca neremunerată (12), medierea; 

obligarea urmării unui curs de consiliere psihologică și participare la programe 

probaționale( 5), obligarea urmării unui curs de instruire/ învățămînt profesional (7), de 

a aplica art. 90 CP (4), încredințarea minorului către supraveghere părinților conștienți 

(11), aplicarea art. 104 CP (4) organizarea de seminare tematice și programe de 

pregătire de viață pentru minori; promovarea activităților de voluntariat cu implicarea 

minorilor, elaborare de programe probaționale pentru etapa postpentitenciară și 

dotarea tehnică și materială a programelor probaționale; introducerea școlii de tip 

internat pentru ½ din termenul închisorii conform CP; nu au aplicat și nu cunosc 

alternative (5 p); încarcerarea în instituții speciale de corecție pentru minori, care la 

moment lipsesc. 

La întrebarea nr. 8 a chestionarului privind care ar fi propunerile D-stră pentru 

îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea programelor probaționale? 

Răspunsurile au fost diferite, dar în același timp 33 de procurori din cei 87 de procurori 

respondenți nu au dat niciun răspuns. Iar ceilalți 54 de judecători au oferit mai multe 

propuneri, diferite și valoroase. 
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Propunerile indicate la această întrebare sunt următoarele: să fie elaborate programe 

probaționale specifice faptelor penale și contravențiilor ca minorii să lucreze cu 

consilierii de probațiune; să fie aplicat cât mai des programele probaționale și asigurarea 

conlucrării; nu mă pot expune din cauza lipsei informațiilor; informarea în masă a 

practicienilor în domeniu despre programele probaționale și implicarea factorilor de 

decizie în susținerea acestora, despre rezultate și eficiență (5); conlucrarea mai strânsă a 

APL pentru antrenarea copiilor la instruire profesională și școlarizare (3); de majorat 

orele programelor probaționale, dezvoltarea sistemului economic, social și juridic, curs 

de informare a persoanelor despre infracțiuni și survenirea răspunderii penale; 

conclucrarea birourilor de probațiune cu primăria, poliția, organele justiției și finanțarea 

completă a implementării programelor probaționale (3); elaborarea unui studiu privind 

persoanele suspendate condiționat, liberate înainte de termen în raport cu numărul 

persoanelor integrate cu succes; elaborarea Regulamentului privind aplicarea 

conceptului de supraveghere electronică a subiecților de probațiune; procurarea de 

programe de corecție a comportamentelor specifice pentru persoanele liberate 

condiționat și identificarea experților; frecventarea obligatorie a programelor 

probaționale, anti-drog, anti-alcool; înăsprirea pedepselor față de persoanele neglijente 

în supravegherea minorilor, perfecționarea cadrului normativ, includerea în programele 

probaționale pentru faptele de huliganism; utilizarea propunerilor psihologilor în 

domeniu și a datelor statistice; ridicarea nivelului de pregătire a consilierilor și 

introducerea stagiului de formare civică; elaborarea de programe bine dezvoltate, 

eficiente și individualizate; crearea centrelor speciale pentru minori (instruire, 

supraveghere, monitorizare); instruirea tuturor practicienilor și a părinților; aplicarea 

mai frecventă a măsurilor educative; intensificarea practicii de prevenire a delincvenței 

juvenile.  

 

V. Analiza datelor statistice privind minorii aflați în 

conflict cu legea 

Conform datelor statistice prezentate de către Inspectoratul Național de Probațiune, 

publicate pe www.probatiunegov.md,26 putem analiza situația minorilor cărora li s-au 

aplicat programe probaționale din Republica Moldova aflați în conflict cu legea, în 

perioada anilor 2016-2017, și în perioada primului semestru al anului 2018.  

                                                           
26 http://probatiune.gov.md/?go=page&p=198 ( statistici) 
 

http://www.probatiunegov.md/
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=198
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Astfel, putem analiza numărul acestora, categoriile de infracțiuni, categoriile de soluții și 

pedepse aplicate precum și dacă au fost aplicate careva măsuri educative/includerea în 

programe probaționale. De asemenea, putem trage și anumite concluzii despre eficiența 

măsurilor legale aplicate față de minorii aflați în conflict cu legea, reieșind din mediul 

social din care provin (urban sau rural, familie completă sau incompletă) etc. 

O primă concluzie ce se evidențiază este faptul că pentru anul 201627, din cei 122 de 

minori aflați la evidența probațiunii, 97 de minori au fost incluși în probațiune ca urmare 

a pedepselor penale stabilite prin art. 67, 90 (munca neremunerată și suspendarea 

condiționată cu aplicarea obligațiilor) CP, și doar 25 dintre ei, incluși în probațiune prin 

aplicarea măsurilor prevăzute la art. 104 CP RM, ce se referă la liberarea de răspundere 

penală în conformitate cu art. 54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art. 93 CP, 

și li se aplică măsuri de constrângere cu caracter educativ. Astfel, reiese că totuși o 

pondere mare o are încă aplicarea pedepselor penale, și mai puțin liberarea de 

răspundere sau pedeapsă penală prin aplicarea măsurilor educative. Din cei 97 de 

minori (art. 67,90 CP), 73 de minori au comis infracțiuni pentru prima data; 28 dintre ei 

provin din mediul urban, iar 69 de minori din mediul rural. La fel, și din cei 25 de minori 

(art. 104 CP), toți 25 sunt la prima abaterre, 7 sunt din mediul urban și 18 din cel rural.  

Obligațiile stabilite pentru cei 49 de minori dintre cei 97 de minori (art. 67, 90 CP),au 

fost stabilite: neschimbarea domiciliului fără acordul organului competent, 

nefrecventarea anumitor locuri, repararea daunelor, și doar în 3 cazuri a fost stabilită 

obligația participării la programele probaționale. Din cei 25 de minori (art. 104 CP), au 

fost aplicate doar la 3 minori obligații, și anume participarea în cadrul programelor 

probaționale. 

De remarcat că din cei 97 de minori (art. 67, 90 CP), în 72 de cazuri au fost infracțiuni 

comise contra patrimoniului, 8 privind viața sexuală, 3 contra vieții și sănătății 

persoanei, 5 contra familiei și minorilor, iar 9 – alte tipuri de infracțiuni. Pe când din cei 

25 de minori (art. 104 CP) în majoritatea totală 22 de cazuri au fost infracțiuni comise 

contra patrimoniului, iar 3 – alte tipuri de infracțiuni. Ca măsuri de constrângere cu 

caracter educativ față de cei 25 de minori (art. 104 CP), în 20 de cazuri a constituit 

supravegherea părinților, în 3 - avertismentul, iar în altele 2 - alte tipuri de măsuri 

nespecificate. 

De remarcat e și faptul că 103 din minorii aflați la evidența probațiunii sunt de sex 

masculin și 19 de sex feminin. Totodată, 50 de minori dintre cei 122 aflați la evidența 

probațiunii provin din familii complete, iar 68 din familii incomplete. 

                                                           
27http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2016/Date_privind_eviden%C5%A3a_minorilor_la_sf%C3%AE
r%C5%9Fitul_anului_2016.PDF 
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În mod comparativ, vom analiza și datele statistice pentru anul 201728, pentru a observa 

dinamica cu privire la numărul minorillor aflați la evidența probațiunii. Astfel, pentru 

anul 2017, atestăm la o mărire față de anul precedent, a minorilor aflați la evidența 

probațiunii în număr de 140.  

Dintre cei 140 de minori aflați la evidența probațiunii, 80 de minori au fost incluși în 

probațiune ca urmare a pedepselor penale stabilite prin art. 90 CP (suspendarea 

condiționată cu aplicarea obligațiilor), iar 60 din ei, incluși în probațiune prin aplicarea 

măsurilor prevăzute la art. 104 CP RM. Astfel, se atestă o evoluție pozitivă în aplicarea 

măsurilor de constrângere cu caracter educativ, dar totuși o mai mare pondere ține de 

aplicarea pedepselor penale. 

Din cei 140 de minori, 122 de minori au comis infracțiuni pentru prima dată; 55 din ei 

provin din mediul urban, iar 85 de minori din mediul rural.  

Obligațiile stabilite pentru cei 80 de minori (art. 90 CP), au fost stabilite: neschimbarea 

domiciliului fără acordul organului competent, nefrecventarea anumitor locuri, munca 

neremunerată, repararea daunelor, și doar în 16 cazuri a fost stabilită obligația 

participării la programele probaționale. Celorlați 60 de minori cărora le-au fost aplicate 

măsuri de constrângere cu caracter educativ (art. 104 CP), majoritatea țineau de 

plasarea sub supravegherea părinților, avertismentul, reabilitarea psihologică și câteva 

nespecificate. Cu regret, niciuna însă cu referire la programul probațional. 

De remarcat e că din cei 140 de minori aflați la evidența probațiunii pentru anul 2017, în 

111 de cazuri au fost infracțiuni comise contra patrimoniului, în 7 cazuri - privind viața 

sexuală, 4 - contra vieții și sănătății persoanei, 1 caz contra familiei și minorilor, iar în 17 

cazuri – alte tipuri de infracțiuni.  

De remarcat e și faptul că 127 dintre minorii aflați la evidența probațiunii pentru anul 

2017 sunt de sex masculin și 13 de sex feminin. Totodată, 77 de minori din cei 140 aflați 

la evidența probațiunii provin din familii complete, iar 53 din familii incomplete. 

Pentru primul semestru al anul 2018, conform datelor publicate, 29observăm că la 

categoria numărul condamnaților cu obligațiile stabilite, din 71 de minori aflați la 

evidență în sistemul probațiunii la sfârșitul perioadei de 6 luni a anului 2018 în sistemul 

probațiunii, doar în privința a 10 minori, au fost aplicate ca obligație participarea și 

urmarea unui program probațional. Careva informații cu privire la liberarea de 

                                                           
28http://probatiune.gov.md/?go=page&p=202 
29 http://probatiune.gov.md/?go=page&p=205 
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răspundere și pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ, conform art. 104 CP, nu au fost identificate. 

În concluzie, putem afirma că deși există o evoluție pozitivă, dar încă modestă privind 

aflarea minorilor la evidență în sistemul probațiunii, totuși ponderea liberării de 

răspundere și pedepasă penală cu aplicarea măsurilor educative, este inferioară aplicării 

pedepselor penale, sub forma de munca neremunerată sau suspendarea condiționată a 

pedepsei. Totodată, chiar și în cazul suspendării condiționate sau aplicării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ, aplicarea obligației de a participa la programele 

probaționale față de minori, este destul de rar utilizată. 
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VI. CONCLUZII FINALE  

(Necesitatea creării unui nou concept cu privire la programul probațional general 

pentru minori) 

Drepturile copilului sunt parte integrantă a drepturilor omului, de aceea, copilul trebuie 

să beneficieze de toate drepturile generale, precum și să dispună de anumite drepturi 

proprii, care să-i ofere o protecție sporită pentru a asigura dezvoltarea sa echilibrată .  

Statutul și protecția minorului în sistemul justiției juvenile din Republica Moldova sunt 

reglementate atât prin acte normative internaționale (Convenția Internațională privind 

Drepturile Copilului, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor 

Unite nr. 44/25 din 20 decembrie 1989, Regulile Standard Minimale ale Națiunilor Unite 

în Administrarea Justiției Juvenile, denumite „Regulile de la Beijing”, aprobate la 29 

noiembrie 1985, Convenția Europeană a Drepturilor Omului etc.), cât și prin acte 

normative naționale (Constituția Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova privind 

drepturile copilului, Codul penal și Codul de procedura penală). 

În ultimii ani s-a constatat prin intermediul mai multor surse de cercetare despre 

necesitatea identificării și creării unor instituții care să elaboreze și să implementeze 

programe în domeniul probațiunii și de reabilitare psihologică30. La fel, s-a reiterat 

despre necesitatea de a se institui programe de probațiune (de consiliere, de educare a 

minorilor) cu statut permanent, ce ar permite formarea unui mecanism de supraveghere 

continuă și de ocupare cu minorii aflați în situație de risc sau delincvenți la nivel de 

comunitate. 

Elaborarea și dezvoltarea programelor probaționale obligatorii specificie pentru minori 

vor contribui în direcția dejudiciarizării cauzei penale cu implicarea minorilor în conflict 

cu legea prin prisma prevederilor Codului penal (art. 54, 93, 104, alin (6) art. 90, 901); 

Codul contravențional (art.16), precum și vor contribui la promovarea programelor 

probaționale în calitate de alternative la detenție. 

Este încurajator faptul că practicienii intervievați prin răspunsurile oferite, 

conștientizează utilitatea și influența pozitivă a unui program probațional, în cazul în 

care, desigur, vor fi bine elaborate și asigurate cu specialiști bine pregătiți, în vederea 

implementării cu succes a programelor probaționale 

                                                           
30PARCURSUL UNUI COPIL PRIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE PENALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, autor, V.Mihailov, editor Terre des 
hommes Moldova  Child Protection Hub for South East Europe  06.04.2017, https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-
copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala 

 

https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala


37 
 

În concluzii, ca urmare a analizei chestionarelor practicienilor în domeniu, putem 

constata că multe din problemele invocate de practicieni la utilizarea programelor 

probaționale sunt aceleași, există o viziune comună asupra necesității practice a 

programelor probaționale, dar și asupra modului de funcționare eficientă a acestora 

prin propuneri și soluții determinate. 

Astfel, sumarizăm concluziile în dependență de categoria profesională abordată: 

I. Consilierii de probațiune: 

1. Programele probaționale (PP) sunt utile, pentru reducerea riscului de recidivă, 

pentru schimbarea comportamentului delincvent al beneficiarului; 

2. De cele mai dese ori, se aplică programe de reducere a consumului de substanțe 

(PRAS), Motivația spre schimbare și Programul de reducere a agresivității la 

minori. 

3. Dificultăți în procesul implementării PP sunt: necesitatea instruirii consilierilor de 

probațiune pentru a se derula un Program probațional; trebuie să fie elaborate 

programele probaționale structurate și eficiente sub aspectul conținutului; 

beneficiarii minori se confruntă cu problema financiară pentru transport și 

pentru participarea la program, în cazului programelor de grup, astfel, sunt 

preferabile programele individuale. 

4. Conlucrarea între birourile de probațiune și organele de drept este doar la 

necesitate. 

5. Se susține aproape unanim, necesitatea elaborării unui program probațional 

obligatoriu pentru minorii în conflict cu legea, cu condiția că programul va fi unul 

calitativ, viabil și individual (nu de grup); 

6. Alternativele la detenție sunt eficiente pentru minorii (art. 90 – condamnarea cu 

suspendarea condiționată a pedepsei), 104 (măsurile de constrângere cu 

caracter educativ), 67 (munca nermenunerată) CPRM. 

7. Propunerile pentru îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea 

programelor probaționale: 

 Instruirea consilierilor de probațiune pentru a putea desfășura calitativ 

un Program probațional și formarea de formatori în rândul consilierilor; 

 Programele probaționale să fie obligatorii; 

 Programele probaționale să fie elaborate în funcție de necesitățile 

beneficiarului; 

 Persoanele implicate în desfășurarea unui Program probațional să fie 

inițiate în psihopedagogie; 
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 La nivel național, să fie informați profesioniștii din sistemul de justiție 

penală despre existența programelor probaționale, și respectiv, să fie 

promovată aplicarea acestora. 

 

II. Judecătorii 

1. Se cunoaște foarte puțin sau nu se cunosc detalii despre programele 

probaționale la nivel de aplicare și funcționare;  

2. Majoritatea nu au utilizat PP și atestăm o reticență practică, un număr redus de 

minori incluși în programele probaționale în raport cu numărul total al minorilor 

aflați la evidența probațiunii;  

3. Programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți privind 

implementarea în practică, ce țin de: mecanisme slabe; lipsa specialiștilor în 

domeniul educației, psihologiei, pedagogiei; lipsa resurselor suficiente pentru 

personalul implicat; este necesar de a se organiza mese rotunde cu procurori, 

avocați și consilieri de probațiune. Utilitatea programelor probaționale depinde 

de conținut și scopul utilizat, de responsabilitatea cu care se vor desfășura și 

dacă specialiștii vor fi cu adevărat profesioniști; 

4. Conlucrarea cu birourile de probațiune și ceilalți profesioniști este doar la 

necesitate;  

5. Ca alternative la detenție pentru minori, eficiente sunt: condamnarea cu 

suspendarea condiționată a pedepsei, aplicarea măsurilor de constrângere cu 

caracter educativ; obligarea de a urma cursuri de instruire profesională și de 

învățământ; obligarea de a urma un program probațional, implicarea în activități 

social-culturale, transmiterea sub supravghere părinților sau persoanelor 

responsabile;  

6. Propunerile pentru îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea 

programelor probaționale:  

 implicarea mai activă a instituțiilor responsabile;  

 ședințe pentru actorii justiției la tematica dată;  

 instruirea actorilor justiției și specilizarea înaltă a consilierilor de 

probațiune;  

 informarea judecătorilor (inclusiv în formă scrisă) despre existența și 

modalităților de utilizare programelor probaționale, precum și a efectelor 

acestora; 

 necesitatea elaborării programelor probaționale individualizate în care 

minorii să conlucreze cu serviciile sociale și de învățământ, pentru a se 

înlătura cauzele și efectele comiterii infracțiunii, cercetarea legislației și 

modelele programelor probaționale din alte țări. 
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III. Procurorii 

1. Se cunoaște câte unul sau două programe probaționale la nivel de aplicare și 

funcționare (majoritatea); 

2. Majoritatea au utilizat PP foarte rar și atestăm o implicare mai rezervată față de 

măsurile de simplificare a justiției și dejudiciarizare a cauzelor, în special ce ține 

de etapa urmăririi penale, cu utilizarea față de minor a probațiunii/măsurilor de 

reeducare și resocializare a acestuia; 

3. Programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea 

în practică, deoarece: mecanismul implementat nu este bine organizat; minorii 

abandonează programele și se întorc în detenție; părinții minorilor deseori sunt 

dependenți de droguri și alcool și minorii rămân fără supraveghere, nu avem 

programe bine dezvoltate și specialiști pregătiți; 

4. Cu birourile de probațiune și ceilalți practicieni ai justiției penale se conlucează la 

necesitate; 

5. Se admite utilitatea PP, dar va depinde de conținut și scopul utilizat, de faptul 

dacă va fi elaborat individual per individ și dacă ar exista mecanism de 

monitorizare, de asemenea să fie asigurate în zonele rurale; 

6. Ca alternative la detenție pentru minori, cele mai eficiente pentru majoritatea 

sunt: aplicarea art. 90 CP, măsurile cu caracter educativ și derularea programelor 

probaționale, munca neremunerată; obligarea urmării unui curs de consiliere 

psihologică și participare la programe probaționale, obligarea urmării unui curs 

de instruire/învățământ profesional, încredințarea minorului către supraveghere 

părinților conștienți; 

7. Ca propuneri pentru îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea 

programelor probaționale: 

 Elaborarea programelor probaționale specifice infracțiunilor și 

contravențiilor comise, minorii să lucreze cu consilierii de probațiune; 

 Informarea în masă a practicienilor în domeniu despre programele 

probaționale și implicarea factorilor de decizie în susținerea acestora, 

despre rezultate și eficiență; 

 Conlucrarea mai strânsă între APL și birourile de probațiune pentru 

antrenarea copiilor la instruire profesională și școlarizare. 
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IV. Avocații  

1. Foarte puțin sau nu cunosc detalii despre PP, doar unii cunosc despre 

programele probaționale și urmăresc să le utilizeze la necesitate. Există o 

problemă serioasă de lipsă de informare a apărătorilor despre existența și modul 

de utilizare a programelor de probațiune în interesele clienților minori; 

2. Foarte rar au avut în practică  includerea minorului în programele probaționale; 

se remarcă o reticență în solicitarea de a supune minorul unui program 

probațional; 

3. Consideră că programele probaționale sunt utile, dar sunt unele dificultăți ce 

vizează implementarea în practică: lipsa de pregătire a personalului pentru 

aplicarea acestor măsuri, precum și dorința de lucru scăzută; conlucrare formală; 

4. Ca alternative la detenție eficiente pentru minori consideră: Transmiterea sub 

supraveghere biroului siguranță copii sau Direcției asistența socială și protecția 

familiei din teritoriu; interdicția de a părăsi localitatea; munca neremunerată în 

folosul comunității; 

5. Ca propuneri pentru îmbunătățirea practicii existente legată de utilizarea 

programelor probaționale: 

 Adoptarea unui regulament de aplicare a programelor probaționale; 

 Responsabilizarea și abordarea cu seriozitate de către lucrătorii și 

persoanele care se ocupă nemijlocit cu minorii; necesitatea adoptării 

și diversificării măsurilor alternative la detenție pentru minori. 

Este încurajator faptul că practicienii intervievați prin răspunsurile oferite, 

conștientizează utilitatea și influența pozitivă a unui program probațional, în cazul în 

care, desigur, vor fi bine elaborate și asigurate cu specialiști bine pregătiți, în vederea 

implementării cu succes a programelor probaționale. 

Revenind la legislația națională, reiterăm faptul că conform art. 29 din Legea nr.8 din 

14.02.2008, Programe probaţionale pot fi programe de corecţie a comportamentului 

social şi programe de reintegrare socială. Programele probaţionale se desfăşoară 

individual şi/sau în grup. 

Reieșind din sursele citate31, ale practicilor pozitive din alte state, precum și ale opiniilor 

practicienilor chestionați, se constată necesitatea stringentă de a se crea un nou 

program probațional pentru minori, individual, care ar permite aplicarea acestuia 

tuturor minorilor care au fost supuși în baza hotărârii instanței de a urma un program 

                                                           
31Ghidul „Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului”, publicat de AJPP, august 2018 
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probațional, în calitate de program inițial/general (până a supune minorul unui program 

specializat), în special pentru minorii cu vîrsta între 14-18 ani, tinerilor între 18-21 ani, 

care au comis pentru prima dată infracțiuni ușoare, mai puțin grave sau grave (grave - în 

cazul liberării de pedeapsă penala) și/sau contravenții. Acest program probațional 

primar ar include câteva componenente și anume:  

- stagiul de formare civică (conduita moral-civica); 

- trainingul vocational, bazat pe dezvoltarea abilităților de a obține un loc de 

muncă, de a interacționa cu potențialul angajator etc.; 

- evaluarea psihologică a beneficiarului (initiala, continua și finală) pe parcursul 

derulării programului probațional. 

Astfel, existența unui astfel de program probațional consolidat, va fi desfășurat la caz 

prin dispunerea organului de drept (procuratura, instanța de judecată) și, ulterior, va 

permite cumularea unei baze de date cu privire la rezultatele eficienței sale prin 

raportare din partea consilierul de probațiune în privința beneficiarului minor. 

Pilotarea programului probațional primar obligatoriu este preconizată pentru anul 2019. 

 

 

VII. Recomandări 

Este indubitabil faptul că, cauzele penale cu implicarea minorilor trebuie tratate cu 

maximă seriozitate în vederea asigurării interesului superior al copilului. Dejudiciarizarea 

cauzelor cu minori este un standard promovat și asumat de către toate statele parte la 

Convenția cu privire la Drepturile Copilului, Regulile Standard Minimale ale Națiunilor 

Unite în Administrarea Justiției Juvenile și alte acte internaționale la care și Republica 

Moldova a aderat. 

Astfel, măsurile aplicate față de un minor, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, trebuie 

să fie prioritar educative, netraumatizante, efective și să asigure cu succes reintegrarea 

sa în societate.  

Ca urmare a analizei efectuate prin intermediul acestui raport, asupra cadrului legal 

existent cu privire la programele probaționale, precum și asupra opiniilor practicienilor 

din domeniu, precum și a evidențierii dificultăților practice în implementarea și aplicarea 

programelor probaționale, putem formula anumite recomandări pentru a promova 

aplicarea față de minori a măsurii (obligației) privind participarea la programele 
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probaționale, dar și pentru a asigura funcționarea cît mai eficientă a programelor 

probaționale. 

Astfel, considerăm pertinente următoarele recomandări:  

1. Organizarea unor mese rotunde și ateliere de lucru pentru birourile de probațiune 

cu avocații, procurorii, judecătorii, pentru informarea și instruirea reciprocă despre 

utilizarea referatelor presentențiale și în special, a programelor probaționale. 

2. Informarea consilierilor de probațiune despre mecanismele de liberare de 

răspundere penală a minorilor la etapa inițială a urmăririi penale, cu aplicarea 

măsurilor educative și de includere în programe probaționale, pentru a conștientiza 

necesitatea abordării unui rol cât mai activ și amplu, pentru asigurarea efectelor 

pozitive. 

3. Informarea avocaților despre necesitatea abordării unui rol cât mai activ la aplicarea 

pedepselor sau măsurilor față de minori, despre rolul și utilitatea programelor 

probaționale, despre competența consilierilor de probațiune etc. 

4. Promovarea și încurajarea procurorilor și judecătorilor privind utilizarea căilor de 

dejudiciarizare a cauzelor penale, prin liberarea de răspundere/pedeapsă a minorilor 

penală în cazul întrunirii condițiilor legale. 

5. Informarea și încurajarea procurorilor de a aplica liberarea minorilor de răspundere 

penală la etapa urmăririi penale cu includerea minorilor în programele probaționale. 

6. Formarea unei baze de date privind colectarea informațiilor în privința minorilor 

care participă la programele probaționale, pentru a se urmări activitățile întreprinse, 

pentru a se monitoriza evoluția cazului și efectele participării la programul 

probațional. 

7. Familiarizarea periodică de către consilierii de probațiune a profesioniștilor din 

domeniul justiției penale despre programele probaționale dezvoltate și 

implementate de birourile teritoriale de probațiune. 

  



43 
 

Referințe bibliografice:  

I. Acte normative 

- Legea R. Moldova nr. 8 cu privire la probațiune din 14.02.2008, 

- Codul Penal al R. Moldova din 18.04.2002 (Publicat: 14.04.2009 în Monitorul Oficial 

Nr. 72-74    art Nr: 195), 

- Codul de Procedură Penală din 14.03.2003 (07.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 104-

110     art Nr: 447, în vigoare din  12.06.13), 

- Regulamentul privind modulde întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare psihosocială a personalităţii, aprobat prin ordinul ministrului justiției 

nr.299, în vigoare din 18.05.2018, 

- Strategia Națională a Probațiunii pentru anii 2016-2020 (Inspectoratului Național de 

Probațiune) și Planul Național de Acțiuni de implementare de INP (2018), 

- Hotărîrea de Guvern nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea și funcționarea 

organelor de probațiune. 

 

II. Alte surse: 

- FriederDunkel, “Juvenile justice systems in Europe”, kriminologijosstudijos, 2014/1 

- Mecanismul de dejudiciarizare din R. Moldova, IRP/UNICEF, 2014, aut. I.Dolea, V. 
Zaharia 

- Raport privind analiza aspctelor vulnerabile ale probațiunii presentințiale în R. 
Moldova, AJPP, ianurarie 2018-09-19 

- Ghidul consilierului de probațiune în programele probaționale,  
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Instructiuni_regulamente/Ghidul%20con
silierului%20de%20proba%C8%9Biune%20%C3%AEn%20activitatea%20cu%20progr
ame%20proba%C8%9Bionale.pdf 

- Ghidul „Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului”, 
publicat de AJPP, august 2018 

- PARCURSUL UNUI COPIL PRIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE PENALĂ ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA, autor, V.Mihailov, editor Terre des hommes Moldova  Child Protection 

Hub for South East Europe  06.04.2017, https://childhub.org/ro/biblioteca-online-

protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala; 

- http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_cur
s_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf, aut.A. Andronache 

- https://www.cep-probation.org/organisation/member-organisations/ 

- www.gov.uk 

- https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-
generala-elemente-de-noutate.html(Cristi Danileț, judecător, membru CSM) 

https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/parcursul-unui-copil-prin-sistemul-de-justitie-penala
http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf
https://www.cep-probation.org/organisation/member-organisations/
http://www.gov.uk/
https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-generala-elemente-de-noutate.html
https://www.juridice.ro/305877/noua-legislatie-penala-ii-noul-codul-penal-partea-generala-elemente-de-noutate.html


44 
 

- https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-117 
- https://www.tjjd.texas.gov/programregistryexternal/members/help/definitionofter

ms.aspx 
- http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_c

onflict_cu_legea.pdf (2015) 
- http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2016/Date_privind_

eviden%C5%A3a_minorilor_la_sf%C3%AEr%C5%9Fitul_anului_2016.PDF 
 

- http://probatiune.gov.md/?go=page&p=138  
- http://probatiune.gov.md/?go=page&p=198 (statistici) 

 

  

https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-117
https://www.tjjd.texas.gov/programregistryexternal/members/help/definitionofterms.aspx
https://www.tjjd.texas.gov/programregistryexternal/members/help/definitionofterms.aspx
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2016/Date_privind_eviden%C5%A3a_minorilor_la_sf%C3%AEr%C5%9Fitul_anului_2016.PDF
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2016/Date_privind_eviden%C5%A3a_minorilor_la_sf%C3%AEr%C5%9Fitul_anului_2016.PDF
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=138
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=198


45 
 

 Anexa 1 

 

CHESTIONAR ANONIM PENTRU CONSILIERII DE PROBAȚIUNE 

 

Rolul și importanța programelor probaționale în cadrul justiției penale naționale 

(proiect implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu 

Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova) 

 

1. Vă rugăm să ne comunicați experiența profesională: 

a) 0-2 ani 

b) 2-5 ani 

c) 5 ani și mai mulți 

 

2. Cum apreciați utilitatea practică/eficiența programelor probaționale 

implementate la nivel național de birourile teritoriale de probațiune? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

3. Cât de des ați întâlnit în practica D-stră situații de implicare a minorilor în 

programe probaționale ?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Considerați utile programele probaționale existente, în calitate de 

alternative la detenție, pentru minorii în conflict cu legea? Dacă da - de 

ce, dacă nu - de ce? 
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a) Sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea în practică, deoarece, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Foarte utile, deși/ dar, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Nu prea, deoarece, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( alt răspuns sau comentariu) 

 

5. În ce măsură conlucrează birourile teritoriale de probațiune cu 

procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării 

măsurilor de constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care 

includ și programele probaționale? 

 
a) După necesitate, se contactează 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Practic deloc 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Destul de productiv și eficient 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(alt răspuns sau comentariu) 

 

6. Cum apreciați elaborarea unui program probațional obligatoriu, care ar fi 

destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în cazul liberării de 

răspundere/pedeapsă penală?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Din experiența D-stră practică, ce alternative la detenție sunt eficiente 

pentru minorii în conflict cu legea, potrivit legii penale naționale? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Care ar fi propunerile D-stră  pentru îmbunătățirea practicii existente 

legată de utilizarea programelor probaționale ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Vă mulțumim pentru cooperare! 
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Anexa 2 

 

CHESTIONAR ANONIM 

 

Rolul și importanța programelor probaționale în cadrul justiției penale naționale 

(proiect implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), în parteneriat 

cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova) 

 

1. Vă rugăm să ne comunicați profesia exercitată: 

d) Judecător 

e) Procuror 

f) Avocat 

 

2. Cunoașteți despre existența programelor probaționale implementate la 

nivel național de birourile teritoriale de probațiune? 

 
a) Foarte puțin/ Nu cunosc detalii 

b) Cunosc unul sau două programe probaționale 

c) Îmi sunt cunoscute programele probaționale și urmăresc să le utilizez la necesitate 

d) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( alt răspuns sau comentariu) 

 

3. Cât de des ați întîlnit în practica D-stră situații de implicare a minorilor în 

programe probaționale ?  

a) Nu am utilizat  

b) Foarte rar 

c) Deseori 

d) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

( alt răspuns sau comentariu) 
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4. Considerați utile programele probaționale, în calitate de alternative la 

detenție, pentru minorii în conflict cu legea? Dacă da - de ce, dacă nu - de 

ce? 
 

e) Sunt utile, dar sunt unele dificultăți cu implementarea în practică, deoarece, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f) Foarte utile, deși/ dar, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

g) Nu prea, deoarece, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

h) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( alt răspuns sau comentariu) 

 

5. În ce măsură conlucrează birourile teritoriale de probațiune cu 

procuraturile, instanțele de judecată, avocații în scopul discutării 

măsurilor de constrângere cu caracter educativ (art. 104 CPRM) care 

includ și programele probaționale? 

 
e) După necesitate, se contactează 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f) Practic deloc 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

g) Destul de productiv și eficient 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

h) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(alt răspuns sau comentariu) 

 

6. Cum apreciați elaborarea unui program probațional obligatoriu, care ar fi 

destinat făptuitorilor minori, putând fi aplicat în cazul liberării de 

răspundere/pedeapsă penală? 
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a) Posibil să fie util 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Foarte important și util 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Nu prea, deoarece, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( alt răspuns sau comentariu) 

 

7. Din experiența D-stră practică, ce alternative la detenție sunt eficiente 

pentru minorii în conflict cu legea, potrivit legii penale naționale? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Care ar fi propunerile D-stră  pentru îmbunătățirea practicii existente 

legată de utilizarea programelor probaționale ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Vă mulțumim pentru cooperare! 
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Anexa 3 

 

Tabelul privind rezultatele interviurilor consilierilor de probațiune ( 55 interviuri) 

Intrebarea : Răspuns majoritar Alte răspunsuri              Răspuns/ 
comentarii 

Cum apreciați utilizarea practică și 
eficiența programelor 
probaționale implementate la 
nivel național de birourile 
teritoriale de probațiune? 

49 -  sunt eficiente pentru 
reducerea recidivei si 
schimbarea 
comportamentului 
 

5 -eficiente  dar dificil 
din cauza lipsei 
resurselor 

-  

Cît de des ați întîlnit în practica D-

stră situații de implicare a 

minorilor în programe 

probaționale ?  

Mai des se aplică 
programe de reducere a 
consumului de substanțe 
(PRAS), Motivația spre 
schimbare si Programul 
de reducere a agresivității 
la minori. 
 

Nu în toate birourile 
teritoriale de 
probațiune sunt 
beneficiari ai 
programelor 
probaționale.  
 

- 

Considerați utile programele 

probaționale existente, în calitate 

de alternative la detenție pentru 

minorii în conflict cu legea?dacă da 

de ce, dacă nu de ce? 

49 consilieri de 
probațiune intervievați 
susțin că PP sunt utile, 
dar există dificultăți în 
procesul implementării 
 

Este necesară 

instruirea consilierilor 

de probațiune pentru 

a se derula un PP; 

Trebuie să fie 

elaborate PP 

structurate, eficiente 

sub aspectul 

conținutului pentru 

beneficiari; 

Beneficiarii 

minori se 

confruntă cu 

problema 

financiară pentru 

a ajunge la 

birourile de 

probațiune, 

pentru 

participarea la 

program. 

În ce măsură conlucrează birourile 

teritoriale de probațiune cu 

procuraturile, instanțele de 

judecată, avocații în scopul 

discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ 

(art. 104 CPRM) care includ și 

programele probaționale? 

52 -doar la necesitate 3 - Rareori  

Cum apreciați elaborarea unui 
program probațional obligatoriu, 
care ar fi destinat făptuitorilor 
minori, putând fi aplicat în cazul 
liberării de răspundere/pedeapsă 
penală? 

 52 - susțin Pentru, dar cu condiția 
că programul va fi 
unul calitativ, viabil si 
individual 

 

Din experiența d-stră practică, ce 

alternative la detenție sunt 

eficiente, în opinia Dvs., pentru 

Art. 90, 104, 67 CPRM 
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minorii în conflict cu legea potrivit 

legii penale naționale? 

Care ar fi propunerile D-stră  
pentru îmbunătățirea practicii 
existente legată de utilizarea 
programelor probaționale ? 
 

Instruirea consilierilor de 

probațiune pentru a 

putea desfășura calitativ 

un PP și formarea de 

formatori în rândul 

consilierilor; 

PP să fie obligatorii; 

 

PP să fie elaborate în 

funcție de necesitățile 

beneficiarului; 

Persoanele implicate 

în desfășurarea unui 

PP sa fie inițiate în 

psihopedagogie; 

Să fie informat 

sistemul de justiție 

penală despre 

existența programelor 

probaționale, la nivel 

național; promovarea 

acestora. 

 

 

 

 

Tabelul privind rezultatele interviurilor judecătorilor ( 60 ), procurorilor (87), avocaților (22): 

Intrebarea : Judecător Procurori              Avocați 

Cunoașteți despre existența 
programelor probaționale 
implementate la nivel național de 
birourile teritoriale de probațiune 

29 - foarte puține sau nu 
cunosc detalii; 
 18 - cunosc 1-2  PP 
13- le sunt cunoscute PP 
și le  utilizează la 
necesitate  

45 -foarte puține sau 
nu cunosc detalii; 22 - 
cunosc 1-2 PP, 19 -  le 
sunt cunoscute PP și 
urmăresc să le 
utilizeze la necesitate, 
și 1 - nu a răspuns 

13 - foarte puțin sau 
nu cunosc detalii; 4 - 
cunosc 1-2 PP, 4-  -  le 
sunt cunoscute PP și 
urmăresc să le 
utilizeze 1- nu a 
indicat nimic.   

Cît de des ați întîlnit în practica D-

stră situații de implicare a minorilor 

în programe probaționale? 

30 - nu au utilizat, 
 27 – foarte rar, 
 3 – deseori.   

37 -nu au utilizat, 41 –
foarte rar, 9– deseori. 

-, 11 - nu au utilizat, 
10 –foarte rar, 1– 
deseori 

Considerați utile programele 

probaționale, în calitate de 

alternative la detenție pentru 

minorii în conflict cu legea?dacă da 

de ce, dacă nu de ce? 

27 - au indicat că PP sunt 
utile, dar sunt dificultăți 
cu implementarea 
practică ; 
21 - sunt foarte utile și 
pot fi alternative eficiente 
și benefice la detenție; 
 2 -  nu consideră utile 
(din cauza neimplicării 
reale a minorilor),   
10- nu au putut oferi 
răspuns, pe motiv că nu 
cunosc programele 

45 - PP sunt utile, dar 

sunt dificultăți cu 

implementarea 

practică, 

17 - sunt foarte utile 

pentru prevenirea 

noilor infr, 

10 - nu prea consideră 

utile aceste programe, 

din cauză că copii nu 

14 -PP sunt utile, dar 

sunt dificultăți cu 

implementarea în 

practică, 

4 -PP sunt foarte utile,  

1 - nu consideră utile,  

3- nu au putut oferi 

nici un răspuns 
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se disciplinează, 

8 - nu cunosc 

programele, nu le-au 

utilizat și de aceea nu 

se expun,  

7- nu au oferit nici un 

răspuns . 

În ce măsură conlucrează birourile 

teritoriale de probațiune cu 

procuraturile, instanțele de 

judecată, avocații în scopul 

discutării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ 

(art. 104 CPRM) care includ și 

programele probaționale? 

24 - după necesitate, 26 - 
practic deloc, 
3  - au conlucrat destul de 
productiv, 
 7 nu au avut astfel de 
cazuri 

54 - după necesitate, 
26 - practic deloc nu 
se contactează 
4 - au conlucrat destul 

de productiv și 

eficient, 3 -nu au avut 

astfel de cazuri. 

 

9 - după necesitate, 
 5 - practic deloc nu se 
contactează, 
 4 - nu cunosc dacă 
există așa conlucrări,  
4 - nu au oferit niciun 
răspuns 

Cum apreciați elaborarea unui 

program probațional obligatoriu, 

care ar fi destinat făptuitorilor 

minori, putând fi aplicat în cazul 

liberării de răspundere/pedeapsă 

penală? 

 

30 - posibil să fie util, 
depinde de conținut și 
scopul utilizat, 
27 -foarte importantă 
elaborarea unui program 
probațional obligatoriu, 
3 - nu au putut oferi un 
răspuns 

45 - au apreciat că 
posibil să fie util, dacă 
va fi elaborat 
individual, 37 - 
consideră a fi foarte 
important și util, 4 - 
nu prea, și 1 nu a 
răspuns. 

14 - au apreciat că 

posibil să fie util, 6 –

foarte util (inovațiile 

în domeniul dat sunt 

binevenite), 

2 - nu au oferit o 

apreciere. 

Din experiența d-stră practică, ce 

alternative la detenție sunt 

eficiente, în opinia Dvs., pentru 

minorii în conflict cu legea potrivit 

legii penale naționale? 

 

26 – nu au răspuns, 34- 
răspunsuri diverse-  
art.90 CP , art.104 CP; 
obligarea de a urma 
cursuri de instruire 
profesională și de 
învățămînt; obligarea de 
a urma un program 
probațional implicarea în 
activități social-culturale 
transmiterea sub 
supravghere părinților 
sau persoanelor 
responsabile;  
 

18 nu au oferit niciun 
răspuns, iar ceilalți 60 
au indicat răspunsuri 
și comentarii extrem 
de diverse, și detaliate 
prin informațiile 
oferite:  art. 90 
CP,măsurile cu 
caracter educativ și 
derularea PP, munca 
neremnunerată; 
obligarea urmării unui 
curs de consiliere 
psihologică și 
participare la PP , 
obligarea la curs de 
instruire/ învățămînt 
profesional, 
încredințarea 
minorului către 
supraveghere 
părinților ; 

12 - nu au oferit nici 
un răspuns, 10 au 
apreciat divers: 
Transmiterea  sub 
supraveghere a poliției 
pentru minori sau 
Direcției pentru 
protecția familiei și 
copiilor din teritoriu ; 
interdicția de a părăsi 
localitatea; munca 
neremunerată în 
folosul comunității. 

Care ar fi propunerile D-stră  pentru 
îmbunătățirea practicii existente 
legată de utilizarea programelor 

33 - nu au dat răspuns, 27 
- au oferit mai multe 
propuneri  

33- nu au răspuns,  

54 - au oferit multe 

12 -nu au putut oferi 

niciun răspuns; 5 -nu 
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probaționale ? 
 

propuneri valoroase 

 

dispun de așa 

propuneri, 2 - este 

necesar să fie elaborat 

un regulament de 

aplicare a PP, 2 – 

propun 

responsabilizarea și 

abordarea cu 

seriozitate de către  

lucrătorii și persoanele 

care se ocupă 

nemijlocit cu minorii,1 

- necesitatea adoptării 

și diversificării  

măsurilor alternative, 

ce ar  înlocui detenția 

minorului.    

 

 

 


