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I.

PRELIMINĂRI

Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede că în toate deciziile care îi
privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotite socială,
de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesul superior
al copilului trebuie să fie luat în considerare cu prioritate. Atunci când este determinat
interesul superior al copilului, trebuie să se dea o pondere corespunzătoare părerii şi
opiniei copilului implicat sau afectat; toate drepturile copilului, precum dreptul la
demnitate, libertate şi tratament egal trebuie să fie respectate întotdeauna; trebuie să
fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către toate autorităţile relevante pentru a ţine
cont de toate interesele implicate, inclusiv bunăstarea fizică şi psihică şi interesele
legale, sociale şi economice ale copilului. Sistemul de justiţie pentru copii va căuta să
asigure bunăstarea minorilor şi să facă în aşa fel, încât reacţia faţă de delincvenţii
juvenili să fie întotdeauna corespunzătoare circumstanţelor delincvenţelor şi
delictelor. O justiţie prietenoasă copilului este o justiţie accesibilă, corespunzătoare
vârstei copilului, rapidă, adaptată la şi concentrată pe necesităţile şi drepturile
copilului, inclusiv dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la şi de a
înţelege procedurile, dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul la integritate şi
demnitate. O justiţie prietenoasă copilului garantează respectarea şi implementarea
eficientă a tuturor drepturilor copilului la cel mai înalt nivel posibil.
Copilul implicat în sistemul de justiţie trebuie tratat cu demnitate, grijă,
sensibilitate, echitate şi respect în cadrul oricărei proceduri sau caz, cu o atenţie
deosebită pentru situaţia lui personală, bunăstarea şi necesităţile specifice, şi cu un
respect deplin pentru integritatea sa fizică şi psihologică. Acest tratament trebuie să îi
fie oferit, indiferent de modul în care a intrat în contact cu procese judiciare sau nonjudiciare sau alte intervenţii şi indiferent de statutul său legal şi capacitate în orice
procedură sau caz. Cazurile cu participarea copiilor trebuie să fie gestionate în medii
non-intimidante şi sensibile pentru copii.
Consilierul de probaţiune are un rol special în asigurarea respectării tuturor
acestor exigenţe, eforturile consilierului de probaţiune în cazurile date urmând să fie
orientate spre:
• evaluarea personalităţii şi identificarea nevoilor psiho-sociale ale copilului în
conflict cu legea;
• identificarea măsurilor care ar asigura protecţia copilului, inclusiv promovarea
unei abordări de intervenţie minimă la oricare dintre etapele în care copiii intră
în atenţia autorităţilor din sistemul de justiţie, folosind căi extrajudiciare;
• asigurarea respectării interesului superior al copilului în procesul de integrare
socială;
• acordarea de asistenţă psiho-socială la faza presentenţială;
• supravegherea, asistenţa şi consilierea la faza sentenţială şi în procesul de
integrare socială post – detenţie a copiilor în conflict cu legea;
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• cooptarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile copilului în conflict
cu legea.
Curriculumul înglobează trei dimensiuni: cunoaştere, aplicare, integrare.
Cunoaşterea include acumulare de informaţie şi 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
• explicaţie tendinţelor internaţionale şi europene în domeniul justiţiei pentru copii;
• descrierea noilor tendinţe în domeniul justiţiei pentru copii în Republica Moldova;
• interpretarea spectrului de drepturi şi obligaţii pe care le are copilul implicat în
sistemul de justiţie penală;
• explicarea particularităţilor de dezvoltare a copilului;
• identificarea categoriilor de servicii de suport destinate copiilor în conflict cu legea
în cadrul probaţiunii presentenţiale, sentenţiale şi post-detenţie;
• descrierea particularităţilor de aplicare şi punere în executare a muncii
neremunerate în folosul comunităţii în privinţa copiilor în conflict cu legea;
• expunerea particularităţilor detenţiei copiilor şi specificul muncii educative cu
deţinuţii minori.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

•

•
•
•
•

•

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil:
să deducă din actele internaţionale şi europene exigenţele faţă de un sistem de
justiţie prietenos copilului şi spectrul de drepturi pe care le are copilul în cadrul
sistemului de justiţie;
să estimeze utilitatea referatelor de probaţiune presentenţială, în cazuri
individuale, în privinţa copiilor în conflict cu legea;
să argumenteze, în cazuri individuale, cele mai optime măsuri şi pedepse
neprivative de libertate în privinţa copiilor în conflict cu legea;
să întocmească acte ce ţin de supravegherea, asistenţa şi consilierea copiilor în
conflict cu legea;
să argumenteze respectarea principiilor probaţiunii şi a interesului superior al
copilului în cadrul unor intervenţii în comunitate în privinţa copiilor în conflict cu
legea;
să identifice partenerii de activitate în vederea integrării sociale a copiilor în
conflict cu legea;
3

• să analizeze instrumentarul de lucru cu şi pentru copiii în conflict cu legea şi să
formuleze propuneri de perfecţionare a acestuia;
• să evalueze impactul intervenţiei consilierului de probaţiune în protecţia şi
integrarea socială a copilului în conflict cu legea;
• să proiecteze portretul ideal al consilierului de probaţiune ce lucrează cu şi pentru
copiii în conflict cu legea şi să-şi evaluzeze cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile
sale.
• să aplice procedee distincte în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea;
• să formuleze obiectivele şi conţinutul reacţiei la delicvenţă cu respectarea
interesului superior al copilului în cazuri individuale;
• să determine modalităţi individualizate de intervenţie în funcţie de cauzele şi
tipurile de comportament delincvent manifestat, factorii de natură să inhibe sau să
accentueze comportamentul delicvent;
• să depăşească dificultăţile în interacţiunea cu copiii în conflict cu legea,
beneficiari ai activităţii de probaţiune;
• să utilizeze modele eficiente de asistenţă psiho-socială şi consiliere a copiilor în
conflict cu legea la faza presentenţială, sentenţială şi post - detenţie;
• să identifice cele mai eficiente modalităţi de desfăşurare a primei întrevederi cu
beneficiarul minor, de explicare a conţinutului măsurii /pedepsei şi de stabilire a
încrederii reciproce;
• să asigure continuitatea intervenţiei specialiştilor în cadrul procesului de pregărire
pentru liberare şi integrare socială post-detenţie a copiilor în conflict cu legea;
• să implice specialiştii pentru acordarea de asistenţă şi consiliere în procesul de
integrare socială a copiilor în conflict cu legea;
• să dezvolte parteneriate durabile pentru focalizarea resurselor disponibile în
comunitate la nevoile copilului în conflict cu legea.
V. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Instituția probațiunii în
sistemul de drept al
Republicii Moldova

Formator
Sergiu
MARGARINT

Total Ore
ore
curs
16

8

Ore
Evaluarea
practice
8

Teste pentru
verificarea
cunoştinţelor
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V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.d.o

TEMATICA

Ore curs

Ore
practice

1.
2.

Introducere
Organizarea activităţii de probaţiune în privinţa
copiilor aflaţi în conflict cu legea

0,5
2

2

3.

Particularităţile de dezvoltare a copilului aflat în
conflict cu legea

1

1

4.

Probaţiunea presentenţială în privinţa copiilor în
conflict cu legea

1,5

2

5.
6.

Probaţiune sentenţială şi postpenitenciară.
Punerea în executare a muncii neremunerate în
folosul comunităţii în privinţa copiilor aflaţi în
conflict cu legea

2
1

2
1

VI. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice

Strategii
didactice/
Resurse
logistice

Lucrul
individual

Tema 1. Introducere
Ore curs
• Scopurile şi obiectivele cursului.
• Metodele de studiu.
• Regulile de bază.

Tabla
flipchart.
Discuții

Tema 2. Organizarea activităţii de probaţiune în privinţa
conflict cu legea
Ore curs
Prelegeri.
• Elemente din psihologia dezvoltării Tabla
flipchart.
copilului şi adolescentului;
• Profilul psihologic al copilului în

copiilor aflaţi în
Lectura
surselor
bibliografice.
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conflict cu legea;
• Rolul educaţional al pedepsei pentru
asigurarea comportamentului prosocial;
• Fenomenul delicvenţei juvenile în
Republica Moldova.
• Profilul specialistului ce lucrează cu şi
pentru copiii în conflict cu legea;
• Asigurarea
respectării
interesului
superior al copilului în activitatea de
probaţiune;
• Evidenţa beneficiarilor minori ai
serviciului
de
probaţiune.
Confidenţialitatea datelor personale;
• Atribuţii specifice ale consilierului de
probaţiune în cazul copiilor în conflict
cu legea;
• Instrumentariul profesional:metode de
identificare a nevoilor minorilor;
planificarea
intervenţiei
şi
monitorizarea implementări, etc.
Seminare.
Ore practice
Tabla
flipchart.
Tehnica de
calcul
Tema 3. Particularităţile de dezvoltare a copilului aflat în conflict cu legea
Ore curs
• Etiologia comportamentului minorului Prelegeri.
Tabla
delincvent.
• Particularităţile de dezvoltare a flipchart.
minorului.
• Aspecte psihologice în privința lucrului
cu minorii.
Ore practice

Lectura
surselor
bibliografice.

Seminare.
Tabla
flipchart.
Tehnica de
calcul
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Tema 4. Probaţiunea presentenţială în privinţa copiilor în conflict cu legea
Ore curs
Prelegeri.
• Rolul referatului presentenţial la Tabla
configurarea profilului psiho-social al flipchart.
făptuitorului minor.
• Utilitatea referatului presentenţial.
Interacţiunea
consilierului
de
probaţiune cu solicitantul referatului
presentenţial
de
evaluare
a
personalităţii făptuitorului minor;
• Relaţia profesională cu beneficiarul
minor;
• Reguli de întocmire a referatului
presentenţial de probaţiune în privinţa
copiilor în conflict cu legea (structura
şi etapele întocmirii referatului);
• Metode şi tehnici de colectare a
informaţiei;
• Procesul de evaluare. Estimarea
riscului de recidivă;
• Asistenţa psiho-socială la etapa
presentenţială.
Ore practice

Seminare.
Studiu de
caz.
Tabla
flipchart.

Lectura
surselor
bibliografice.

Soluţionarea
speţelor.

Tema 5. Probaţiune sentenţială şi postpenitenciară.
Ore curs
Prelegeri.
• Prima întrevedere cu beneficiarul Tabla
flipchart.
minor;
• Supravegherea beneficiarului minor
(temei, scop, obiective, principii,
etape);
• Asistenţa şi consilierea copilului în
conflict cu legea (etape, forme; metode

Lectura
surselor
bibliografice.
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şi tehnici de lucru).
• Particularităţile detenţiei copiilor;
• Procesul de pregătire către liberare a
minorilor. Rolul consilierului de
probaţiune;
• Procesul de reintegrare socială postdetenţie. Algoritmul, etapele şi planul
de intervenţie post-detenţie.
Ore practice

Seminare.
Studiu de
caz.
Tabla
flipchart.

Soluţionarea
speţelor.
Discuţii.

Tema 6. Punerea în executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii
în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea.
Ore curs
• Particularităţile aplicării pedepsei cu
muncă neremunerată în folosul
comunităţii faţă de copiii în conflict cu
legea;
• Explicarea către beneficiarii minori a
conţinutului pedepsei;
• Asigurarea respectării drepturilor
copilului la stabilirea graficului de
executare a muncii neremunerate în
folosul comunităţii;
• Aspecte psiho-sociale ale muncii
neremunerate în folosul comunităţii.
Ore practice

Prelegeri.
Tabla
flipchart.

Lectura
surselor
bibliografice.

Seminare.
Studiu de
caz.
Tabla
flipchart.

Lucrul în
grup.
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VII. EVALUAREA
Evaluarea se va efectua continuu și la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
• participarea audienţilor în cadrul orelor practice;
• realizarea activităţilor individuale;
• susținerea unei testări care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor;
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu diferențiat la finele
disciplinei de studiu prin soluționarea situațiilor de caz.
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