INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

Anexa nr.9
la Hotărîrea Consiliului INJ
nr.6/7 din 30.05.2014

CURRICULUM
la disciplina
Importanţa şi necesitatea implicării comunităţii în activitatea de probaţiune.
(consilieri de probaţiune)

AUTOR:
MAHU Iurie,
Şef Serviciu resocializare
Oficiului central de probațiune

___________________ AVIZAT
Șef Direcție instruire și cercetare

CHIŞINĂU, 2014

PRELIMINĂRI
Relaţiile de parteneriat pot să înceapă la diferite etape de identificare şi
soluţionare a problemelor infracţionale. La iniţierea unei relaţii de parteneriat, este
necesar de a identifica clar natura problemelor care urmează a fi soluţionate şi de a
determina dacă există metodele adecvate de prevenire sau dacă pot fi dezvoltate
asemenea metode. Ulterior, trebuie de determinat dacă există o instituţie care poate
să-şi asume responsabilitatea sau este nevoie de o nouă agenţie sau este nevoie de un
nou parteneriat. Existenţa mai multor parteneriate în acelaşi domeniu trebuie examinat
cu prudenţă, astfel încât responsabilităţile partenerilor să nu se suprapună. Cursul de
instruire iniţială este destinat persoanelor care nu au experienţă profesională în
domeniul probaţiunii. Cursul îşi propune să contribuie la cunoașterea privind:
•
reglementări interne referitor la activitatea de colaborare;
•
importanța colaborării OCP cu instituții din comunitate
•
etapele unor parteneriate durabile ale OCP
•
valorificarea parteneriate
•
organizațiile și instituțiile din comunitate ce pot contribui la realizarea planului
probațional
•
premizele parteneriatelor durabile
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.
I.

II.

COMPETENŢE

Prin studiul disciplinei va obține următoarele competențe:
•
aplicare în practică prevederile actelor normative;
•
resspectarea reglementărilor interne referitor la activitatea de colaborare;
•
aplicarea procesului de colaborare cu alte organe;
•
organizarea şi planificarea colaborării cu alte organisme publice și
nonguvernamentale;
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil:
•
să recomande soluţii pentru depăşirea dificultăţilor în lucrul cotidian;
•
să propună modalităţi de colaborare;
•
să înainteze propuneri referitor la lucrul de conlucrare;
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•
să aplice în practică prevederile actelor normative;
•
să respecte reglementări interne referitor la activitatea de colaborare;
•
să aplice procesul de colaborare cu alte organe;
•
să organizeze şi să planifice colaborarea cu alte organisme publice și
nonguvernamentale;
•
să recomande modalități de colaborare în comunitate.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Importanţa şi necesitatea
implicării comunităţii în
activitatea de probaţiune.

Formator
MAHU Iurie

Total Ore
ore
curs
14

4

Ore
Evaluarea
practice
Teste pentru
10
verificarea
cunoştinţelor

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

TEMATICA

Ore curs

Colaborarea organelor de probațiune cu alte 2
autorități și organizații
Premisele parteneriatelor durabile.
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Ore
practice
4
6

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii
Lucrul
Unități tematice
didactice/
individual
Resurse logistice
Tema 1. Colaborarea organelor de probațiune cu alte autorități și
organizații
Ore curs
Curs-prelegere
Lectura
•
Rolul instituției probațiunii la nivel
Proiector/laptop surselor
de comunitate
bibliografice.
•
Implicarea comunității în
resocializarea şi reintegrarea subiecților
probațiunii.
•
Reglementări interne referitoare la
activitatea de colaborare.
Ore practice
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•
Analiza rolul instituției probațiunii la Seminare.
Tabla flipchart.
nivel de comunitate
Tehnica de
•
Procedura și metodologia implicării
comunității în resocializarea şi reintegrarea calcul
subiecților probațiunii.
•
Identificarea reglementări interne
referitoare la activitatea de colaborare.
Tema 2. Premisele parteneriatelor durabile.
Ore curs
•
Parteneriate durabile ale serviciului
de probaţiune.
•
Misiunea, atribuţiile şi competenţele
actualilor şi potenţialilor parteneri ai
probaţiunii.
•
OG şi ONG.

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Lectura
surselor
bibliografice.

Ore practice
•
Identificarea etapelor unor
parteneriate durabile ale serviciului de
Seminare.
probaţiune.
Studiu de caz.
•
Analiza misiunii, atribuţiiore şi
Tabla flipchart.
competenţelor actualilor şi potenţialilor
parteneri ai probaţiunii.
•
Stabilirea contactelor cu OG şi ONG.
VII. EVALUAREA
Evaluarea se va efectua continuu și la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
• răspunsuri verbale, participare la dezbateri/studii de caz;
• prezentarea de lucrări individuale;
• prezentări de informaţii etc.
• participarea audienţilor în cadrul orelor practice;
• realizarea activităţilor individuale;
• susținerea unei testări care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor;
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B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu diferențiat la finele
disciplinei de studiu prin soluționarea situațiilor de caz.
VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Acte normative:
1)
Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, Monitorul Oficial, nr. 7274 din 14.04.2009;
2)
Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova din 14.03.2003, Monitorul
Oficial, nr.104-110 din 07.06.03;
3)
Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004, Monitorul Oficial,
nr. 214-220 din 05.11.2010;
4)
Legea cu privire la probaţiune nr.8 din 14.02.08, Monitorul Oficial, nr.103105 din 13.06.08;
5)
Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile
de detenţie nr. 297 din 24.02.99, Monitorul Oficial, nr. 39-41 din 22.04.99;
6)
Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006,
Monitorul Oficial, nr. 32-35 din 09.03.2007;
7)
Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 05.10.1999 cu privire la crearea Centrului
coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie,
Monitorul Oficial, nr. 112-114 din 14.10.1999;
8)
Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 23.04.2009 cu privire la unele măsuri de
reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, Monitorul
Oficial, nr. 86-88 din 08.05.2009;
9)
Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii (aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003, Monitorul Oficial, nr. 16-18 din 23.01.2004),
10) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010, Monitorul Oficial, nr.
166-168 din 14.09.2010);
11) Regulamentul Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a
persoanelor eliberate din locurile de detenţie, aprobat prin decizia Consiliului la
nr.3 din 30.12.08;
12) Ordin nr. 560 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei
contractului de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din
locurile de detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului
presentinţial de evaluare a personalităţii (Monitorul Oficial, nr. 10-11
din 23.01.2009);
13) Instrucţiunea cu privire la activitatea de probaţiune sentinţială în
comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori, aprobată prin Ordinul nr.
92 din 30 mai 2011;
5

Reglementări internaţionale:
1)
Convenţia europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor
condiţionali sau infractori liberaţi condiţionat;
2)
Regulile minimale ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri
neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo) 45-110 din anul 1990, Cea de-a 68-a
şedinţă plenară, 14 decembrie 1990;
3)
Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile
(Principiile de la Riyadh), Rezoluţia 45/112 14 decembrie 1998, (a 68-a Sesiune
Plenară);
4)
Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre
referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate,
adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a
reuniune a vice-miniştrilor;
5)
Recomandarea (2000) 22 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei către
statele membre privind îmbunătăţirea aplicării normelor europene cu privire la
sancţiunile şi măsurile comunitare, adoptată de Comitetul de Miniştri pe 29
noiembrie 2000 la a 731-a întîlnire a vice-miniştrilor;
6)
Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
către statele membre privind liberarea condiţionată (parole), adoptată la 24
septembrie 2003 la cea de-a 853-a intrunire a vice-miniştrilor;
7)
Recomandarea CM/Rec (2010) 1 a Comitetului de Miniştri a Consiliului
Europei către statele membre cu privire la Regulile de Probaţiune ale Consiliului
Europei, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010, la cea de-a
1075-a adunare a vice-miniştrilor;
Practica judiciară:
1)
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 14
noiembrie 2008 cu privire la practica aplicării unor prevederi ce reglementează
punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal;
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTARIREA%20nr.%206%20_2008_%20
cu%20privire%20la%20%20practica%20aplicarii%20unor%20prevederi%20ce%20re
glementeaza%20punerea%20in%20aplicare%20a%20hotararilor%20judecatoresti%2
0cu%20caracter%20penal.pdf;
2)
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 4
iulie 2005 despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale
legislaţiei naţionale şi internaţionale privind aplicarea pedepsei sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunităţii şi executarea acestei pedepse
(Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.12, pag.15);;
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTĂRÎREA%20%20nr.%208%20(%2020
05)Despre%20aplicarea%20de%20către%20instanţele%20judecătoreşti%20a%20uno
r%20prevederi%20ale%20legislaţiei.pdf;
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3)
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.39 din
22 noiembrie 2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind
minorii (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.7,
pag.6);
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTĂRÎREA%20nr.39%20(2004)Cu%20p
rivire%20la%20practica%20judiciară%20în%20cauzele%20penale%20privind%20mi
norii.pdf;
4)
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.16 din
31 mai 2004 cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului
individualizării pedepsei penale, (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova, 2004, nr.6, pag.22);
http://www.csj.md/admin/public/uploads/HOTĂRÎREA%20%20nr.16(2004)Cu%20p
rivire%20la%20aplicarea%20în%20practica%20judiciară%20a%20principiului.pdf
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