
Conform art. 2 din Legea nr. 8 din 
14.02.2008 cu privire la probațiune, pro-
gramele probaționale pot fi programe 
de corecție a comportamentului social și 
programe de reintegrare socială, și se pot 
desfășura individual și/sau în grup.

ALTERNATIVE LA DETENȚIE 
PENTRU MINORII ȘI ADULȚII

ÎN CONFLICT CU LEGEA

Potrivit legislației, termenul de probațiune 
reprezintă evaluarea psihosocială, control al 

persoanelor aflate în conflict cu legea penală 
și resocializarea lor, adaptarea persoanelor 

liberate din locurile de detenție, pentru preîn-
tâmpinarea săvârșirii de noi infracțiuni. 
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SCOPUL PROGRAMULUI
este de a reduce riscul de recidivă 
a subiecților de probațiune prin 
schimbarea modului de gândire și a 
comportamentelor antisociale.
  
ESTE ADRESAT
infractorilor de gen masculin sau fe-
minin, începând cu vârsta de 16 ani, 
cu risc mediu și sporit de recidivă.

STRUCTURA PROGRAMULUI
5 module, cuprinde 12 sesiuni

SCOPUL PROGRAMULUI
este schimbarea comportamentului și 
adoptarea unui mod de viață pro-so-
cial în contextul reducerii comporta-
mentele antisociale și/sau infracțio-
nale.

ESTE ADRESAT
minorilor cu vârsta de la 14  
până la 18 ani. 

STRUCTURA PROGRAMULUI
20 ședințe a câte 60 minute  
Este un program de grup și  
pot fi incluși de la 4 până la 10 minori.

SCOPUL PROGRAMULUI
este dezvoltarea abilităților de rezol-
vare a problemelor în mod pro-social 
care să-i ajute în reinserția lor socială 
post-detenție.

ESTE ADRESAT
deținuților care execută ultimul an de 
pedeapsă sau sunt în perioada de 12 
luni înainte de prezentare la liberare 
condiționată înainte de termen. 

STRUCTURA PROGRAMULUI
Programul are 3 module obligatorii și 
este derulat în „pereche”: consilierul 
de probațiune și asistentul social/psi-
hologul din cadrul penitenciarului.

SCOPUL PROGRAMULUI
este de a reduce recidiva, de a asigu-
ra incluziunea socială și dezvoltarea 
morală.

ESTE ADRESAT
persoanelor cu vârsta de la 18 până la 
35 de ani, cu excepția celor care au co-
mis infracțiuni cu caracter sexual. Gru-
pul poate fi format din 6-12 persoane.

STRUCTURA PROGRAMULUI
4 module, 12 sesiuni  
a câte 90 minute fiecare

SCOPUL PROGRAMULUI
este formarea unui bun cetățean,  
dezvoltarea capacității de a respecta 
legea, valorile sociale și morale.  

ESTE ADRESAT
tinerilor și adulților.

STRUCTURA PROGRAMULUI
3 module, cuprinde un număr de 10 
ședințe, cu o durată de 120 minute

SCOPUL PROGRAMULUI
urmărește conștientizarea de 
către minor a consecințelor legale 
și sociale la care se expune în 
cazul săvârșirii unei infracțiuni 
și responsabilizarea acestuia cu 
privire la comportamentul său.

ESTE ADRESAT
copiilor și tinerilor cu vârsta de 
până la 21 ani.

STRUCTURA PROGRAMULUI
9 module organizate în 22 sesiuni

Programul Probațional
Primar Obligatoriu
(formare civică și vocațională)
pentru copiii și tinerii în conflict cu legea

Programul
de consiliere individuală
„Unu la Unu”

Programul
de intervenție 
pentru reducerea 
comportamentelor 
pre-delincvenționale 
și infracționale ale 
copiilor aflați la risc

Programul de pregătire 
pentru liberare
a persoanelor care 
execută o pedeapsă 
privativă de libertate

Programul probațional
„Motivația
spre schimbare”

Programul probațional 
„Cetățenia activă”
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ESTE ADRESAT
minorilor și adulților 
la etapa presentințială.

STRUCTURA PROGRAMULUI
Tipurile de asistență se individu-
alizează în funcție de necesitățile 
beneficiarului.

SCOPUL PROGRAMULUI
este minimalizarea riscului de 
recidivă, evaluarea și planificarea 
intervenției și oferirea ajutorului ime-
diat pentru specificarea concretă a 
problemelor și evaluarea acestora.

SCOPUL PROGRAMULUI
este reabilitarea agresorilor familiali, 
oferirea posibilității persoanelor care 
comit abuzuri față de alți membri ai fa-
miliei să beneficieze de servicii care să-i 
ajute să adopte și să mențină un model 
de comunicare în contextul relațiilor 
familiale, cu impact comportamental 
nonviolent.

ESTE ADRESAT
persoanelor adulte care au comis infrac-
țiuni cu caracter violent.

STRUCTURA PROGRAMULUI
5 ședințe individuale a câte 60 minute și 
30 ședințe de grup a câte 2 - 2,5 ore

SCOPUL PROGRAMULUI
este diminuarea agresivității la 
minori și tineri.

ESTE ADRESAT
minorilor și tinerilor cu vârsta de 
până la 21 de ani, care au proble-
me legate de violență/agresivi-
tate.

STRUCTURA PROGRAMULUI
10 ședințe a câte 60 minute

SCOPUL PROGRAMULUI
este de a facilita schimbarea în proce-
sul de reabilitare a persoanelor care 
fac abuz de substanțe. 

ESTE ADRESAT
persoanelor (minori, adulți) care au 
recunoscut că consumă substanțe 
(alcool și droguri), preparate aneste-
zice, hormonale sau alte substanțe 
chimice, care nu sunt prescrise în 
mod legal.

STRUCTURA PROGRAMULUI
pre-sesiunea, 3 sesiuni de bază și una 
sau mai multe sesiuni adăugătoare a 
câte 60 minute

SCOPUL PROGRAMULUI
este de a reduce rata de recidivă a 
conducerii sub influența alcoolului 
și majorarea siguranței în trafic. 

ESTE ADRESAT
persoanelor care au fost sancționa-
te pentru conducere sub influența 
alcoolului. 

STRUCTURA PROGRAMULUI
12 sesiuni (3 individuale; 9 de grup/
durata 20 ore)

Programul de reducere  
a abuzului de substanțe
(PRAS)

Programul probațional  
antialcoolic și antidrog

Programul de asistență psihosocială
la etapa presentințială (individualizat)

Programul
de consiliere  
a agresorilor familiali

Programul de diminuare  
a agresivității

Raportând la 2742 de persoane aflate în supravegherea probațiunii în 2020, su-
biecții care au parcurs programele probaționale în calitate de obligație stabilită 
de instanța de judecată constituie 14,6%. 

Rata a fost calculată din numărul de beneficiari care au participat la ședințele 
programelor probaționale - 402.

Rata de aplicare a programelor probaționale:
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Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea programelor probaționale, la nivel național,  
în calitate de alternative la detenție”, implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu  
lnspectoratul Național de Probațiune (INP), cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

Programul Probațional Primar Obligatoriu – 17
Programul probațional „Cetățenia activă” – 68
Programul de consiliere individuală „Unu la Unu”- 91
Programul probațional „Motivația spre schimbare”- 108
Programul de pregătire pentru liberare a persoanelor
care execută o pedeapsă privativă de libertate – 83 
Programul de intervenție pentru reducerea comportamentelor
pre-delincvenționale și infracționale ale copiilor aflați la risc – 0
Programul de reducere a abuzului de substanțe (PRAS) – 83
Programul probațional antialcoolic și antidrog – 243
Programul de diminuare a agresivității – 16
Programul de consiliere a agresorilor familiali – 19
Programul de asistență psihosocială la etapa 
presentințială (individualizat) – 78
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Aplicarea programelor 
probaționale, 2020 

Aplicarea programelor probaționale, 2017-2020 
 DENUMIREA PROGRAMULUI 2017 2018 2019 2020

1. Programul de reducere a abuzului de substanțe (PRAS) 78 93 69 83

2. Programul de diminuare a agresivității 29 52 35 19

3. Programul de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate 95 114 93 83

4. Programul probațional „Motivația spre schimbare” 62 186 139 108

5. Programul de asistență psihosocială la etapa presentințială (individualizat)  44 162 225

6. Programul de consiliere a agresorilor familiali  37 89 19

7. Programul de consiliere individuală „Unu la Unu”   39 91

8. Programul probațional „Cetățenia activă”   21 68

9. Programul Probațional Primar Obligatoriu   12 17

10 Programul de intervenție pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenționale 
și infracționale ale copiilor aflați la risc 26 23   

11 Programul probațional antialcoolic și antidrog  20 110 243

 ÎN TOTAL 290 569 769 873


