
DATE GENERALE
 În a.2001, în cadrul Institutului de Reforme Penale a fost instituit 

un grup de lucru în domeniul alternativelor la detenţie, care avea ca 
scop introducerea în legislaţia Republicii Moldova a unor măsuri de 
analiză a cadrului legislativ ce reglementa sistemul pedepselor 
penale şi măsurilor preventive. 

 În august 2003 a fost instituit un Grup de lucru, care avea ca misiune 
elaborarea cadrului normativ în domeniul probaţiunii. În paralel, 
au fost desfăşurate unele activităţi ce ţin de probaţiunea 
penitenciară, a fost definitivată legea cu privire la probaţiune, care 
reprezenta o detaliere a reglementărilor cuprinse în Codul de 
Executare. De asemenea, au fost stabilite procedura şi modalitatea 
de întocmire a referatelor de probațiune presentenţială în privința 
minorilor.



Date generale

 IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova, în toamna 
anului 2003 a demarat un proiect „Alternative la 
detenţie pentru copii în sistemul de justiţie penală”având 
drept scop promovarea alternativelor pentru copii, şi în mod 
special a probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale pentru 
copiii în sistemul de justiţie penală.

 Pe parcursul anilor 2003 – 2005 a fost implementat 
Proiectul IRP în comun cu SOROS ,,Reforma 
sistemului de pedepse penale şi promovarea 
alternativelor la detenție” ca urmărea aplicarea măsurilor 
alternative detenției: inițierea și perfecționarea sistemului de 
aplicare a alternativelor existente prin modificarea legislației 
și crearea unui sistem de monitorizare a aplicării 
alternativelor.



DATE GENERALE

 În anul 2006 de către Institutul de Reforme Penale, în 

cadrul proiectului „Promovarea alternativelor la detenţie în 

Republica Moldova”, se încep activităţi de implementare a 

probaţiunii presentenţiale și în privința adulților; activităţi 

de reintegrare socială a persoanelor condamnate 

condiţionat cu un termen de probă; activităţi ce au drept 

scop aplicarea şi executarea uniformă a pedepsei cu 

munca neremunerată în folosul comunităţii la nivel 

naţional; activităţi de cercetare şi de informare a opiniei 

publice.



 În perioada iunie 2007 – martie 2008 a fost derulat Proiectul IRP în 
comun cu SOROS ,,Promovarea alternativelor la detenţie în Republica 
Moldova”, fiind stabilite activităţi de probaţiune în privinţa adulţilor, 
sporirea numărului de consilieri (cîte unul la Ungheni şi Cahul), 
elaborarea proiectului Regulamentul statutul consilierului de probatiune, 
Instrucţiunea supravegherea în termen de probă și Curricula de instruire 
a consilierilor de probațiune.

 În 2007 prin HG nr.44 din 12.01.07 sunt introduse modificări în 
Regulamentul Ministerului Justiţiei şi al Departamentului de executare 
care au stipulat organizarea activităţii de probaţiune de către organe 
guvernamentale. 

 Tot prin această hotărîre, Direcţia de executare a pedepselor penale 
non-privative de libertate se reorganizează în Direcţia probaţiune şi se 
alocă suplimentar 125 unităţi de personal (HG nr.44 din 12.01.07). Din 
acest moment în Moldova este creat Serviciul de probaţiune din cadrul 
Departamentul de executare pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii 
Moldova.



 La 14.02.08 este adoptată Legea cu privire la probaţiune, care a intrat în 
vigoare la 13.09.08. Activitatea de probaţiune se exercita de Serviciul 
probaţiune din cadrul Departamentului de executare. Direcția probațiune - o 
structură specializată, care prin intermediul secţiilor de probaţiune ale oficiilor 
de executare, pune în aplicare pedepsele penale non-privative de libertate şi 
exercită probaţiunea cu persoanele liberate de pedeapsa penală. Secțiile de 
probațiune au fost în cadrul oficiilor de executare în număr de 42 
(conform divizării administrativ-teritoriale a republicii). 

 Personalul secţiilor de probaţiune fiind consilierii de probațiune cu 
statut de funcționar public (angajaţi de stat). Numărul total de personal 
al secțiilor probațiune - 169 angajați şi 9 persoane în Direcţia probaţiune 
(HG nr. 44 din 12.01.07).

 După patru ani de activitate, sistemul de probațiune al Republicii Moldova 
este supus unei reorganizări. Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 
10 septembrie 2010 este creat Oficiul Central de probațiune pe lîngă 
Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu o schemă de personal 
stipulînd 216 unități în subdiviziunile teritoriale și 34 în aparatul 
central.



Date generale
 La 01.01.2013, prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 

03.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial la      
 12.10.2012, nr. 212-215, art. 798) ,,cu privire la optimizarea 

structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor 
administrative din subordine”, Oficiul Central de 
probaţiune a fost transferat din subordinea 
Departamentului Instituţiilor Penitenciare în subordinea 
Ministerului Justiţiei.

 Odată cu efectuarea transferului respectiv au fost reduse 7 
unităţi, prin urmare Statul de personal al Oficiului Central 
de probaţiune Potrivit Statului de personal avizat favorabil de 
Cancelaria de Stat cu nr.3.2 din 27 octombrie 2017, constituie 
285 unităţi,  dintre care: 39 unităţi în aparatul central, 246
unităţi în subdiviziunile teritoriale.



Date generale

 Astfel potrivit statului de personal respectiv, elaborat ca urmare a 

implementări Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016–2020 şi 

în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 cu 

modificările şi completările ulterioare, au fost create următoarele structuri 

noi: serviciul monitorizare electronică şi tehnologii informaţionale;

inspectoratele regionale nord, centru, sud; centre instructiv-metodice 

nord, centru, sud; centre de reabilitare socială a persoanelor liberate de 

pedeapsă penală nord, centru, sud.

 La situaţia din 31 decembrie 2017, funcţii publice/posturi ocupate –

209 dintre care: funcţii publice de conducere – 57; funcţii publice de 

execuţie – 132; posturi de deservire tehnică şi personal auxiliar – 20; 

unităţi vacante – 76. 



 BP Bender în colaborare cu Inspectoratul de poliţie Bender, la 
data de 20.01.2017 au desfăşurarat compania de prevenire a 
consumului de alcool la volan. Au fost stopate un şir de 
autovehicule, s-au înmînat pliante şi explicat şoferilor care conduc 
autovehiculul la ce consecinţe poate aduce un şofer în stare de 
ebrietate la volan.



Munca neremunerată în folosul comunității
Această pedeapsă constă in antrenarea 

condamnatilor/contravenienților la munca gratuita 

socialmente utilă, in afara serviciului de bază. Totodata 

munca neremunerata este si o pedeapsa educativa pentru 

infractori, ispășindu-și pedeapsa în  comunitate și cel mai 

principal, se află alături de familie si pastrînd relațiile cu 

rudele, prietenii, vecinii.



Munca neremunerată în folosul comunității
pen

ale

con

tra

v

1 Numărul persoanelor condamnate/sancţionate la pedeapsa cu MNFC, luate în evidenţă, 

începînd cu 02.01.2017 pînă la 31.12.2017 

13 16

2 Numărul total de ore stabilite de instanţa de judecată 21

80

63

0

3 Numărul total de ore real executate (inclusiv restanţa executată în 2017, însa stabilită în 2016) 20

68

61

5

4 Motivul neexecutării MNFC (persoane/ore) 2/

39

0

1/

15

4.1 În căutare sau se eschivează 2/

39

0

4.2 A fost înlocuită pedeapsa 

4.3 Boală 1/

15

4.4 Deces

4.5Crimă repetată (se află în arest)

4.6 Altele

5 Nr. persoanelor care au solicitat executarea a mai mult de 4 ore pe zi 10 11

6 Evaluarea estimativă a economiilor la bugetul local la implimentarea pedepsei/sancţiunii MNFC 22

12

7,

6

65

80

,5

Alte notiţe relevante la executarea pedepsei/sancţiunii MNFC (cazuri de succes/insucces)

Angajarea condamnatului care executa MNFC la serviciu după ispăşirea pedepsei

Altele...



Delicvența juvenilă

• În Republica Moldova delincvenţa juvenilă este o 

problemă gravă. Nivelul scăzut de trai, diminuarea sistemului

de valori în perioada de trecere la democraţie şi economia de 

piaţă sunt doar câteva dintre cauzele creşterii nivelului acestui

fenomen, alt factor constituindu-l atragerea copiilor în

structurile criminalităţii organizate.

•



Delicvența juvenilă

• Evoluţia delincvenţei juvenile în societatea contemporană a 

determinat organismele internaţionale şi naţionale să se 

preocupe de reeducarea minorului în conflict cu legea, iar

prevenirea delincvenţei juvenile este o parte importantă în

reducerea criminalităţii în societate.



Programe probaţionale
 Programul probațional este un instrument de lucru al consilierului de probațiune, care are drept 

scop reintegrarea socială și facilitarea procesului de schimbare a compartamentului delicvent.

 La moment, la nivel național, se derulează programele:

 *”Motivaţia spre schimbare”;

 *Program de diminuare a agresivităţii;

 Programul de intervenţie pentru reducerea comportamentelor; infractionale ale adolescenţilor 

aflaţi la risc;

 Programul „15”;

 **Programul de pregatire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de 

libertate;

 Program probaţional de acordare a Asistenţei psihosocială la etapa presentinţială;

 Program de reducere a abuzului de substanţe (PRAS);

 *Programul Drink & Drive Moldova.



Programul de pregatire pentru liberare a persoanelor care execută 

o pedeapsă privativă de libertate

Programul de pregatire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă 

privativă de libertate se derulează în grup. Se adresează deținuților care se află în 

ultimul an de executare a pedepsei și doresc să capete informație, să învețe ăi să 

dezvolte abilități care să îi ajute să-și desfășoare viața fără să repete infracțiunea 

sau inacțiunile pentru care au fost condamnați, cu alte cuvinte, doresc să-și 

desfășoare viața într-un mod prosocial și să se reintegreze în societate.



Asistență socială şi Protecţie a Familiei

 satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în 

dificultate;



ZIUA FAPTELOR BUNE 

29 APRILIE 2018

 la 29 aprilie 2018 va fi organizată "Ziua faptelor bune", de Inspectoratul 

Naţional de Probaţiune în colaborare şi cu suportul Centrului Republican al 

Voluntarilor.

 ”Ziua faptelor bune” în 2017 a bătut recordul: 2 500 000 participanți, 20 

000 proiecte în 93 țări, voluntarii au consacrat un total de 6,7 milioane ore 

faptelor bune.

 la 29 aprilie 2018 prin gesturi de generozitate pentru a sprijini cauzele în 

care cred și comunitățile în care trăiesc prin campanii și evenimente de 

fundraising, voluntariat, donații în alimente, servicii și produse și nu numai.



ZIUA FAPTELOR BUNE 

29 APRILIE 2018

Nr. 

Raionul 

/ 

Municip

iul

Prezentarea activităţii 

(Ce, unde, când?)

Denumirea 

Biroului de 

Probaţiune

Numele, prenumele 

persoanelor implicate
Persoana responsabilă

1

2

s.Varniţ

a

s.Varniţ

a

Denumire activităţii: Punct medical mobil 

pentru persoanele în etate.

Locul desfăşurării: s.Varniţa

Ora: 1000

Descrierea activităţii:Acordarea  ajutorului 

medical.

Bender Gh.Beşelea

Personalul medical 

Centrul de Sănătate s. 

Varniţa

Iu.Balaban, şef BP 

Bender

Gh.Beşelea, şef CS 

Varniţa

Denumire activităţii: Organizrea turneului 

Internațional de Box, Ediția III.

Locul desfăşurării: Centrul de Cultură și 

Tineret s.Varniţa

Ora: 1100

Descrierea activităţii: Turneul se desfășoară al 

treilea an consecutiv, în cadrul căruia participă 

ongeliștii din RM, Romînia și regiunea 

Transnistreană.

Bender S.Budiştean,

Iu.Balaban, 

sportivi,

voluntari.

S.Budiştean-Asociaţia 

de tineret ŞANSA

Iu.Balaban, şef BP 

Bender

3 s.Varniţ

a

Denumire activităţii: Lecţie pentru copii cu 

tema „Fapte bune”

Locul desfăşurării: Centrul Comunitar 

Multifuncţional ASCLEPIO.

Ora: 1500

Descrierea activităţii: Prezentarea temei, 

exemple, proverbe de fapte bune în Power 

Point, desfăşurarea activităţilor distractive.

Bender T.Jeman

V.Ştefaniuc,

Copii în situaţii de risc ai  

CCM ASCLEPIO

T.Jeman, consilier BP 

Bender

V.Ştefaniuc, director 

CCM ASCLEPIO



IMPLEMENTAREA UNOR PARTENERIATE



 A fost monitorizată aplicarea parteneriatului cu Departamentul 

 Instituţiilor Penitenciare, în ceea ce priveşte schimbul interinstituţional de date, 

 derularea Programului de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o

 pedeapsă privativă de libertate, elaborarea Regulamentului interdepartamental 

 cu privire la pregătirea către liberare a persoanelor care execută o pedeapsă 

 penală privativă de libertate.

 Totodată, a fost monitorizată aplicarea parteneriatului cu Inspectoratul 

 General de Poliţie, încheiat în vederea îmbunătăţirii cadrului cooperării 

 interinstituţionale, prin realizarea unui schimb de date şi informaţii, atât la nivel 

 central, cât şi la nivel local, prin structurile subordonate ale celor două părţi în 

 domenii de interes reciproc precum dezvoltarea mecanismului de punere în 

 executare a pedepsei cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport.




CONSILIUL RAIONAL CONSULTATIV AL

PROBAȚIUNII


 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la 

probațiune,în temeiul ordinului Ministrului Justiției nr.529 din 07.07.2017, Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

consultativ al probațiunii și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului raional consultativ al probațiunii, pct.13 din Regulamentul Ministrului 

Justiției al R Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15.02.2000, în 

scopul realizării unei politici unitare în sfera probațiunii și examinării celor mai 

importante probleme din domeniul respectiv, s-a emis ordinul nr.246 din 30.11.2017 

Cu privire la constituirea Consiliilor raionale consultative al probațiunii în baza 

căruia membrii Consiliului își vor desfășura activitatea în conformitate cu 

Regulamentul nominalizat. / 42 – CRCP/.



„SUCCESUL ESTE REZULTATUL POZITIV 

AL PROPRIILOR EFORTURI”

Vă mulţumesc pentru atenţie!


