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I. PRELIMINARII
Activitatea consilierului de probațiune trebuie să fie reglementată de principii şi reguli de
conduită pentru a preveni apariţia unor situaţii care ar prejudicia credibilitatea şi imaginea
instituţiei în care îşidesfăşoară activitatea şi pentru a asigura respectarea demnităţii subiecților de
probaţiune.
Consilierul de probaţiune trebuie să desfăşoare activitatea pe baza principiului legalităţii,
independenței profesionale, care îi conferă dreptul la iniţiativăşi decizie în exercitarea activităţii
profesionale, fără imixtiuni din exterior și cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea
acestei activităţi.
Independenţa consilierului de probaţiune nu poate prejudicia în nici un fel interesele
subiecţilor probaţiunii. Personalul din domeniul probaţiunii este dator să îndeplinească cu
profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios sarcinile de serviciu şi să se abţină
de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea,
reputaţiei profesionale sau intereselor legale ale subiecţilor de probaţiune.
Managementul resurselor umane constituie complexul de activităţi orientate către utilizarea
eficientă a personalului unei instituţii publice, urmărindu-se atât realizarea obiectivelor acesteia
cât şi satisfacerea nevoilor angajaţilor. Numai prin satisfacerea nevoilor angajatului se va putea
obţine implicarea acestuia în realizarea obiectivelor instituţiei şi numai contribuind la succesul
instituţiei,angajaţii vor putea să-şi satisfacă nevoile legate de munca pe care o desfăşoară.
Managementul resurselor umane ocupă o poziţie importantă în cadrul unei instituţiişi poate
contribui la succesul acesteia.
Cursul de instruire iniţială este destinat consilierilor care nu au experienţă profesională în
domeniul probaţiunii. Cursul îşi propune să contribuie la cunoașterea privind:
•
Abilităţi de evaluare şi autoevaluare profesională.
•
Capacitatea de a nu tensiona relaţiile cu subalterniişi conducerea.
•
Soluţii pentru evitarea situaţiilor de conflict cu colegii.
•
Abilităţi de distingere a competenţelor în activitatea practică.
•
Importanţa fundamentală a relaţiilor interumane.
•
Respectarea drepturilor omului şi aplicarea actelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
•
Familiarizareaconsilierilor de probaţiunedespreregimul general al funcţiei publice,
statutul funcţuionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autoritatea
publică, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea.
Curriculumul înglobează trei dimensiuni: cunoaştere, aplicare, integrare. Cunoaşterea
include acumulare de informaţieşi sistematizare de concepte în domeniul probaţiunii. Aplicarea
și integrarea presupune formarea şi dezvoltarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor teoretice
şi de utilizare a abilităţilor practice în activitatea profesională cotidiană, la soluţionarea situaţiilor
problemă şi la rezolvarea sarcinilor cu grad avansat de complexitate.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei, audientulva obține următoarele competențe:
•
să poată destingeprincipiile eticii profesionale;
•
să respecte normele de conduită în cadrul sistemului;
•
să cunoască factorii care pot crea situaţii de conflict în colectiv;
•
să se familiarizeze cu atribuţiile profesionale ale consilierului de probaţiune.
•
să cunoască drepturile şiobligaţiilefuncţionarului public, imcompatibilităţişirestricţii;
•
să cunoască etapele cariereifuncţionarului public;
•
să dețină cunoștințe despre evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului
public.
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabilsă:
•
cunoască principiile eticii profesionale;
•
înţeleagă necesitatea respectării normelor de conduită în cadrul sistemului;
•
distingă factorii care pot crea situaţii de conflict în colectiv;
•
fie familiarizat cu atribuţiile profesionale ale consilierului de probaţiune.
•
fie familiarizat cu drepturile şi obligaţiile funcţionarului public, incompatibilităţile şi
restricţiile pentru funcţia publică;
•
conştientizeze rolul şi necesitatea procedurii de evaluarea a performanţelor
profesionale ale funcţionarilor publici.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denunirea
disciplinei
Deontologia
profesionalăa
consilierilor
de probațiune
şi
managementul
resurselor
umane

Formatori

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Vitalie RENIŢĂ
2015

Ore
practice Evaluarea

2

8

2

6

18

Rodica
BOGHEAN

Teste
pentru
verificarea
cunotinţelor

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.

TEMATICA
Codul deontologic al consilierului de probațiune.
Dobândirea aptitudinilor specifice profesiei.
Managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public
Total

Ore curs
2

Ore
practice
8

2
4

6
14

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice/
Lucrul individual
Resurse logistice
Tema 1.Codul deontologic al consilierului de probațiune. Dobândirea aptitudinilor specifice
profesiei.
Ore curs
Ore curs
Curs-prelegere
Lectura
surselor
• Valori, principii și competențe profesionale în
Proiector/laptop
bibliografice.
probaţiune.
• Respectarea diversităţiişi a nediscriminării.
• Standarde de etică profesională ale
consilierului de probaţiune.
• Standardele de etică organizaţională.
• Conduita în relaţiile cu colegii şi în afara
Unități tematice
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•

orelor de program.
Restricţii şi sancţiuni pentru încălcarea eticii
profesionale.

Ore practice
• Analiza valorilor, principiilor și
competențelor profesionale în probaţiune.
• Analiza respectării diversităţiişi a
nediscriminării.
• Analiza standardelor de etică profesională ale
consilierului de probaţiuneși de etică
organizaţională.
• Analiza conduitei în relaţiile cu colegii şi în
afara orelor de program.
• Analiza restricţiilor şi sancţiunilor pentru
încălcarea eticii profesionale

Seminare.
Lucrul în grup,
dezbateri
Tabla flipchart.
Tehnica de calcul

Ore practice
Studii de caz.
Soluționarea de
spețe

Tema 2. Managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public
Ore curs
• Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public,
incompatibilităţi
şi
restricţii.
Cariera
funcţionarului public.
• Procedura de evaluare a performanţelor
profesionale ale funcţionarilor publici.
Ore practice
• Expunerea
drepturilor
şi
obligaţiilor
funcţionarilor publici, incompatibilităţilor
generale pentru funcţia publică şi restricţiilor
în ierarhia funcţiei publice.
• Exemple de obiective de activitate şi indicatori
de performanţă.
• Analiza factorilor implicaţi în procedura de
evaluare a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici.

Prelegerea cu
suportvizual.Power
Point, laptop,
videoproiector

Seminare.
Lucrul în grup,
dezbateri
Tabla flipchart.
Tehnica de calcul

Ore curs
Brainstorming
Lecturasurselor
din Lista
bibliografică
Ore practice
Studii de caz,
pregătire
individuală

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
• răspunsuri verbale, participare la dezbateri/studii de caz;
• prezentarea de lucrări individuale;
• prezentări de informaţii etc.
• participarea activă aaudienţilor în cadrul orelor practice;
• realizarea activităţilor individuale;
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unor teste la finele disciplinei de studiu.
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