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PrefaŃă 
 

 

 

ProbaŃiunea este o instituŃie încă tânără în România, cu un 
sistem în curs de cristalizare. Legea care a instituit serviciile de 
probaŃiune în Ńara noastră a fost promulgată la 29 august 2000. 
Înainte de această dată, timp de 4 ani, au fost experimentate o 
serie de activităŃi din sfera probaŃiunii atât la nivelul sistemului 
penitenciar, cât şi în comunitate, creându-se astfel premisele unui 
început instituŃional. În prezent, în România există 41 de servicii 
de probaŃiune, câte unul la nivelul fiecărui judeŃ şi se planifică 
dublarea numărului acestora. Totodată, există semnale de reformă 
a reglementărilor penale, în martie 2007 Ministerul JustiŃiei 
propunând spre dezbatere publică o serie de proiecte legislative, 
iar în februarie 2009 Guvernul aprobându-le. Aceste proiecte 
prevăd introducerea unor instituŃii de drept penal care vor lărgi 
simŃitor atribuŃiile serviciilor de probaŃiune. În aceste condiŃii, am 
considerat că o cercetare sociologică, axată pe analiza funcŃiilor 
îndeplinite de această instituŃie socială în cadrul sistemului de 
justiŃie penală, creează premisele schiŃării unor perspective pentru 
dezvoltarea viitoare a probaŃiunii în Ńara noastră. 

Lucrarea de faŃă reprezintă raportul cercetării cu titlul 
„Perspective ale dezvoltării instituŃiei probaŃiunii în România”1, 
desfăşurată la nivel naŃional în perioada octombrie 2007 – martie 
2009, finanŃată prin Programul NaŃional de Cercetare, Dezvoltare 
şi Inovare PN-II-RU-TD şi parte integrantă a lucrării de doctorat 
cu acelaşi titlu pe care am susŃinut-o în domeniul Sociologie sub 
îndrumarea ştiinŃifică a prof.dr. Cătălin Zamfir. Cercetarea este de 

                                                 
1 O parte din rezultatele preliminare ale acestei cercetări au fost publicate în 
Szabo (2008). 
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orientare funcŃionalistă, având la bază protocolul de analiză 
dezvoltat de sociologul american Robert K. Merton şi regulile 
metodologice ale sociologului francez Émile Durkheim. Sistemul 
de probaŃiune este văzut ca răspunzând cerinŃelor funcŃionale ale 
sistemului de justiŃie penală şi ale sistemului social mai larg. 
Analiza a urmărit să identifice funcŃiile pe care le îndeplineşte 
instituŃia probaŃiunii, precum şi distanŃa dintre consecinŃele 
efective pe care le au activităŃile de probaŃiune, cerinŃele 
funcŃionale ale sistemelor de referinŃă şi scopul propus la nivel 
instituŃional. Am folosit o metodologie mixtă de cercetare, în 
două faze (calitativ şi cantitativ). Datele au fost colectate de la 
consilieri din 40 de servicii de probaŃiune din Ńară. 

MulŃumesc pe această cale consilierilor de probaŃiune care 
au participat la interviuri şi care au răspuns la chestionare, precum 
şi profesorilor şi colegilor din serviciile de probaŃiune şi de la 
nivelul DirecŃiei de probaŃiune care au oferit sprijin în realizarea, 
revizuirea şi pre-testarea instrumentelor de cercetare. Am speranŃa 
că rezultatele la care am ajuns vor fi utile în restructurarea 
sistemului de probaŃiune şi în integrarea sa funcŃională în cadrul 
sistemului de  justiŃie penală din Ńara noastră. 

 

Anamaria Szabo 

Bucureşti, 2009 
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Capitolul I 
Cadrul conceptual al cercetării 

 

 

I.1. Conceptul de probaŃiune 
 

Cum se întâmplă de cele mai multe ori în cazul conceptelor cu un 
grad ridicat de complexitate, nu se ajunge la un consens privind 
definirea, fapt care se aplică şi în cazul conceptului de probaŃiune. 
Cercetarea de faŃă a plecat de la o definire pe trei niveluri a 
acestui concept. Astfel, probaŃiunea este văzută deopotrivă ca: 

� instituŃie penală (de exemplu: pedeapsă definită ca atare în 
codul penal; modalitate de executare a pedepsei, etc.); 

� paletă de activităŃi (diferite tipuri de activităŃi desfăşurate 
de-a lungul etapelor procesului penal, începând cu etapa 
urmăririi penale şi până la executarea pedepsei, care au ca 
obiectiv reintegrarea socială a infractorului); 

� sistem (o reŃea de servicii, organizate şi administrate în 
interiorul sistemului de justiŃie penală). 

O definiŃie clasică a probaŃiunii a fost enunŃată de Cartledge 
(1981 apud Harris, [1995]2005, 3-4):  

“[probaŃiunea este] …o metodă de sancŃionare cu bază socio-
pedagogică, caracterizată de o combinaŃie între supraveghere 
şi asistare. Această metodă este aplicată într-un sistem liber 
(fără taxe) infractorilor selectaŃi în conformitate cu 
personalitatea infracŃională, tipul infracŃiunii şi receptivitatea 
de care dau dovadă şi în relaŃie cu un sistem al cărui scop 
este de a-i oferi infractorului şansa modificării atitudinii sale 
faŃă de viaŃa în societate şi oportunitatea de a se integra în 
mediul social fără riscul de a încălca din nou normele sociale 
şi penale”.   
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Cu timpul, termenului de probaŃiune i-au fost subscrise şi 
alte înŃelesuri, acesta devenind un concept mai larg. Dacă privim 
spre exemplu probaŃiunea ca instituŃie penală, aceasta există în 
anumite Ńări sub formă de pedeapsă definită ca atare în codul 
penal, iar în altele ca modalitate de individualizare a pedepsei. 
Însă întotdeauna va cuprinde elementele de bază enumerate în 
definiŃia dată de Cartledge, şi anume: infractori special selectaŃi, 
supravegheaŃi în comunitate şi asistaŃi în vederea îndreptării. 
Putem spune că acesta reprezintă nivelul de bază prin care putem 
defini probaŃiunea. În funcŃie de forma juridică a probaŃiunii se 
prefigurează organizarea reŃelei de servicii şi activităŃile pe care 
trebuie să le realizeze consilierii. 

Dacă abordăm probaŃiunea din perspectiva activităŃii, de-a 
lungul timpului o gamă tot mai largă de atribuŃii au fost subscrise 
probaŃiunii: diferite tipuri de evaluări (pentru organele de 
urmărire penală, pentru instanŃă sau pentru comisiile de liberare 
condiŃionată), asistenŃă acordată infractorului şi familiei acestuia, 
diferite tipuri de supraveghere a infractorului (intensivă ori 
monitorizare electronică), asistenŃă acordată deŃinuŃilor sau celor 
liberaŃi condiŃionat, etc. Pentru că în timp s-a simŃit nevoia 
diversificării activităŃilor de lucru cu infractorii, tot ceea ce s-a 
suprapus cu obiectivul iniŃial al probaŃiunii a fost trecut în 
atribuŃia acestor servicii, fără însă o redefinire a conceptului în 
sine. În momentul de faŃă putem înŃelege probaŃiunea atât ca 
instituŃie de drept penal, cât şi ca activitate desfăşurată cu scopul 
de a reintegra infractorul în comunitate. În unele Ńări (de exemplu 
Cehia), alături de activităŃile desfăşurate împreună cu infractorul 
au fost adăugate şi activităŃi realizate împreună cu victima 
(asistarea şi consilierea victimei) sau cu ambii actori (mediere 
victimă-infractor, cercuri restaurative, etc.). 

Abordarea probaŃiunii din perspectiva sistemului reprezintă 
ultimul nivel de dezvoltare al acestui concept. Un sistem de 
probaŃiune trebuie să îndeplinească o serie de criterii pentru a fi 
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definit ca atare. Hamai şi alŃii ([1995]2005, xvii) au rezumat 
aceste criterii după cum urmează: 

� organizaŃie distinctă: administrarea sistemului de probaŃiune 
trebuie făcută separat în sistemul de justiŃie penală; 

� funcŃie juridică: probaŃiunea trebuie să aibă o funcŃie 
juridică bine definită în cadrul sistemul de justiŃie penală, iar 
plasarea unei persoane în probaŃiune trebuie să fie rezultatul 
unei decizii juridice; 

� dispoziŃie legală: probaŃiunea trebuie să se bazeze pe o 
dispoziŃie legală; 

� supraveghere: plasarea în probaŃiune trebuie să implice 
supravegherea infractorului; 

� comunitate: probaŃiunea nu trebuie doar să controleze 
infractorii, ci şi să-i ajute să se reintegreze în comunitate. 

De asemenea, de multe ori, în momentul în care se face 
referire la probaŃiune din perspectiva unui sistem, serviciile 
specializate din cadrul acestuia au în atribuŃie, pe lângă activităŃile 
propriu-zise de probaŃiune, şi administrarea altor tipuri de 
instituŃii penale, întâlnite sub forma conceptului de sancŃiuni şi 

măsuri comunitare, ca de exemplu suspendarea sau amânarea 
pronunŃării hotărârii, amânarea aplicării pedepsei, consemnarea la 
domiciliu, munca în folosul comunităŃii, etc. 

 

 

I.2. Sistemul de probaŃiune în România 

 
Aşa cum am arătat anterior, probaŃiunea este o instituŃie socială 
tânără, cu un sistem în curs de cristalizare. Legea care a instituit 
serviciile de probaŃiune în Ńara noastră a fost promulgată la 29 
august 2000. Înainte de această dată, timp de aproape 4 ani, au 
fost experimentate o serie de activităŃi din sfera probaŃiunii atât la 
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nivelul sistemului penitenciar, cât şi în comunitate, creându-se 
astfel premisele unui început instituŃional. În prezent, în România 
există 41 de servicii de probaŃiune, câte unul la nivelul fiecărui 
judeŃ, în plan fiind dublarea acestui număr. 

 

I.2.1. Organizare şi funcŃionare 

Serviciile de probaŃiune sunt servicii publice în subordinea 
tehnică a DirecŃiei de probaŃiune din cadrul Ministerului JustiŃiei. 
Acestea sunt înfiinŃate pe lângă tribunale, faŃă de care sunt 
subordonate administrativ. În ceea ce priveşte DirecŃia de 
probaŃiune, aceasta a fost înfiinŃată prin Ordinul nr. 2626 din 16 
octombrie 2000 şi funcŃionează în subordinea unui secretar de stat 
din Ministerul JustiŃiei, având în responsabilitate conducerea, 
coordonarea şi controlul activităŃii în domeniul probaŃiunii.  

 
Fiecare serviciu de probaŃiune este condus de către un şef de  

serviciu, numit de către ministrul justiŃiei la propunerea 
directorului DirecŃiei de probaŃiune. Conform art. 13 din Legea 
nr. 123/2006, propunerile de numire trebuie să Ńină cont de 
calităŃile profesionale, de aptitudinile manageriale, îndeosebi de 
capacitatea de organizare şi decizie, de integritate, de capacitatea 
de gestionare a situaŃiilor de criză, de abilităŃile de comunicare, de 
lucru în echipă, de planificare, de autocontrol şi de motivaŃia 

Servicii de probaŃiune 

DirecŃia de probaŃiune Tribunale 

su
bo

rd
on

ar
e 

 
te

hn
ic

ă 
subordonare  

adm
inistrativă 

Subordonarea serviciilor de probaŃiune 
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pentru ocuparea funcŃiei. Îşi poate depune candidatura pentru 
funcŃia de şef serviciu oricare consilier cu cel puŃin 1 an vechime 
în specializare. Fiecare serviciu are între 3 şi 22 de consilieri, cu 
şeful serviciului inclus. Consilierii de probaŃiune pot fi la bază de 
profesii diferite: asistenŃi sociali, jurişti, psihologi, pedagogi sau 
sociologi. Ocuparea postului de consilier se realizează prin 
concurs la nivel naŃional. Schema de personal se decide la nivelul 
Ministerul JustiŃiei, în funcŃie de nivelul activităŃii serviciului. 
Conform Regulamentului de ordine interioară, în cadrul fiecărui 
serviciu sunt desemnaŃi consilieri responsabili cu relaŃiile publice 
şi colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice. Toate 
celelalte activităŃi se regăsesc în fişa postului fiecărui consilier, 
indiferent de profesia acestora. 

 

I.2.2. ActivităŃi de probaŃiune 

AtribuŃiile serviciilor de probaŃiune s-au lărgit în cei 9 ani de 
existenŃă ai instituŃiei, însumând în prezent arii de activitate destul 
de variate, care pot fi prezentate sintetic după cum urmează: 

� supraveghează respectarea de către persoana condamnată a 
măsurilor şi obligaŃiilor impuse de instanŃă prin suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere şi prin măsura educativă 
a libertăŃii supravegheate; 

� întocmesc, la cererea parchetelor şi a instanŃelor de judecată, 
referate de evaluare cu privire la învinuiŃi, inculpaŃi sau la 
persoanele de mai sus menŃionate; 

� desfăşoară, la cerere, activităŃi de asistare şi consiliere a 
infractorului; 

� participă la comisii de liberare condiŃionată şi la comisii de 
individualizare a regimului penitenciar; 

� oferă consiliere psihologică victimelor infracŃiunilor; 
� întocmesc rapoarte pentru minorii care au săvârşit o faptă 

penală şi nu răspund penal; 
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� participă la ascultarea sau confruntarea minorului învinuit pe 
perioada urmăririi penale sau la prezentarea materialului de 
urmărire penală; 

� iniŃiază şi derulează, împreună cu voluntarii şi reprezentanŃii 
societăŃii civile, precum şi cu organizaŃiile guvernamentale 
şi neguvernamentale române şi străine, programe de 
resocializare a persoanelor supravegheate care au solicitat o 
astfel de activitate; 

� colaborează cu instituŃiile publice şi private, precum şi cu 
persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenŃă, în 
vederea identificării, după caz, a locurilor de muncă 
disponibile, a cursurilor şcolare, precum şi a celor de 
calificare sau recalificare profesională. 

Aşa cum reiese din atribuŃiile serviciilor, activităŃile de 
probaŃiune sunt orientate către cinci categorii principale de 
persoane:  

� învinuiŃi şi inculpaŃi; 
� persoane condamnate la pedepse neprivative de libertate 

(adulŃi şi minori); 
� persoane condamnate la pedepse privative de libertate;  
� victime ale infracŃiunilor; 
� minori care au comis fapte penale şi nu răspund penal.  

Cea mai mare parte a activităŃii consilierilor este îndreptată 
către primele două categorii de persoane, prin realizarea de 
activităŃi clasice precum: întocmirea referatelor de evaluare, 
supravegherea şi acordarea de asistenŃă şi consiliere. Pe lângă 
acestea, aşa cum am mai spus, serviciile de probaŃiune au şi alte 
responsabilităŃi, precum acordarea de consiliere psihologică 
victimelor infracŃiunilor, participarea la comisiile penitenciare şi 
alte câteva activităŃi în cazul minorilor care au comis infracŃiuni 
dar nu răspund penal. Aceste ultime sarcini ocupă însă un procent 
mai redus şi nu sunt considerate activităŃi clasice de probaŃiune. 
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I.3. AtribuŃiile serviciilor de probaŃiune în perspectivă 
 

În anul 2004 a existat o încercare de modernizare a sistemului de 
justiŃie penală, prin adoptarea Legii nr. 301 privind Codul penal. 
Respectiva reglementare a fost prorogată în repetate rânduri. În 
anul 2008, a fost elaborată o nouă serie de proiecte legislative din 
care sintetizăm în cele ce urmează câteva aspecte esenŃiale pentru 
structurarea pe viitor a sistemului de probaŃiune în Ńara noastră. 
Reglementările la care facem referire sunt proiectele de Cod 
penal, de Cod de procedură penală şi de Lege privind executarea 
pedepselor, în forma în care au fost supuse dezbaterii 
parlamentare la începutul anului 20092. Conform acestor proiecte 
legislative, serviciului de probaŃiune îi vor reveni responsabilităŃi 
mai ample în sfera executării sancŃiunilor comunitare. 
Principalele instituŃii penale în sfera cărora va activa serviciul de 
probaŃiune sunt următoarele: 

� munca neremunerată în folosul comunităŃii; 
� amânarea aplicării pedepsei; 
� suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; 
� liberarea condiŃionată; 
� stagiul de formare civică; 
� supravegherea; 
� consemnarea la sfârşit de săptămână; 
� asistarea zilnică. 

Pe lângă aceste instituŃii penale, proiectele mai prevăd în 
sarcina serviciilor de probaŃiune participarea în programele 
educativ-sociale şi de asistare şi consiliere derulate în 
penitenciare, participarea în comisiile de liberare condiŃionată, în 
consiliile centrelor educative, în comisiile pentru stabilirea, 
                                                 
2 Pentru consultare, aceste proiecte legislative se regăsesc începând cu data de 
25 februarie 2009 pe site-ul Ministerului JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti: 
http://www.just.ro.  
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schimbarea şi individualizarea asistenŃei psihosociale din centrele 
de detenŃie, precum şi în programele educative pentru minorii 
care execută o măsură educativă privativă de libertate. 

InstituŃia muncii neremunerate în folosul comunităŃii este 
prevăzută în proiectul de Cod penal ca alternativă în cazul în care 
persoana condamnată nu poate executa, total sau în parte, 
pedeapsa amenzii (art. 64). Serviciul de probaŃiune are în 
responsabilitate coordonarea executării acestei obligaŃii, iar 
conform proiectului de Lege privind executarea pedepselor, are 
sarcina de a întocmi anual o listă de activităŃi în folosul 
comunităŃii care pot fi executate în aria sa de competenŃă 
teritorială, precum şi sesizarea instanŃei în cazul în care persoana 
condamnată nu execută obligaŃia în condiŃiile stabilite de instanŃă. 
Munca poate fi executată în cadrul serviciilor publice ale 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, în cadrul instituŃiilor 
publice locale, dar şi în cadrul organizaŃiilor neguvernamentale de 
profil. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă. În ceea ce 
priveşte programul zilnic, acesta este variabil, proiectul de Lege 
privind executarea pedepselor specificând doar maximul de ore ce 
pot fi executate într-o zi de muncă3: 3 ore în cazul persoanelor 
angajate sau care urmează cursuri şi 8 ore în cazul persoanelor 
care nu sunt angajate sau nu urmează cursuri. Proiectul de lege nu 
este clar în privinŃa instituŃiei care are competenŃa de a stabili 
numărul de ore incluse într-o zi de muncă şi care sunt criteriile, 
putând da naştere la situaŃii în care două persoane condamnate la 
acelaşi număr de zile de muncă, şi care de exemplu nu sunt 
angajate şi nu urmează cursuri, să execute un cuantum diferit de 
ore. De asemenea, conform unei analize realizare de APADOR-
CH (2009) asupra acestui proiect de Cod penal, ar fi util ca munca 

                                                 
3 Conform proiectului de Lege privind executarea pedepselor, munca 
neremunerată în folosul comunităŃii nu poate fi executată în zilele de duminică şi 
în zilele declarate sărbători legale. 
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neremunerată în beneficiul comunităŃii să fie prevăzută ca 
pedeapsă principală şi nu doar ca alternativă la executarea unei 
pedepse principale, în acest fel servind mai bine procesului de 
extindere a paletei de sancŃiuni alternative la încarcerare. 
Subscriem acestui punct de vedere, pe care de altfel l-am susŃinut 
şi noi cu alte ocazii (Szabo, 2006, 2007). 

Amânarea aplicării pedepsei şi suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere sunt modalităŃi prin care instanŃa de 
judecată poate individualiza executarea unei pedepse cu 
închisoarea. În ambele cazuri, persoana condamnată are de 
respectat o serie de măsuri şi obligaŃii impuse de instanŃă pe 
perioada termenului de supraveghere. De asemenea, o serie de 
măsuri şi obligaŃii asemănătoare acestora sunt impuse de instanŃă 
şi în cazul deŃinuŃilor liberaŃi condiŃionat. Conform proiectelor de 
Cod penal şi de Lege privind executarea pedepselor, 
supravegherea respectării acestor măsuri şi obligaŃii este în 
atribuŃia serviciului de probaŃiune, în colaborare cu poliŃia de 
proximitate. Serviciul de probaŃiune poate încredinŃa executarea 
măsurilor şi obligaŃiilor unei organizaŃii neguvernamentale de 
profil, în acest sens întocmind anual o listă cu astfel de 
organizaŃii. De asemenea, serviciul de probaŃiune poate acorda 
persoanelor supravegheate asistare şi consiliere la solicitarea 
acestora. Cu excepŃia liberaŃilor condiŃionat, multe dintre atribuŃii 
sunt asemănătoare celor pe care serviciile de probaŃiune le 
desfăşoară în prezent în cadrul activităŃii de supraveghere4.  

În sfera minorităŃii, proiectul de Cod penal propune o 
reformă considerabilă. Astfel, spre deosebire de reglementările 
penale în vigoare, proiectul aflat în analiză propune reducerea 

                                                 
4 Se poate consulta în Anexa 1 a lucrării o situaŃie comparativă a măsurilor şi 
obligaŃiilor incluse în proiectul de Cod penal în cazul celor trei instituŃii penale: 
amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 
liberarea condiŃionată. 
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limitei răspunderii penale la vârsta de 13 ani, aducând spre 
argumentare, conform expunerii de motive, două aspecte: 
creşterea faptelor penale săvârşite de minori cu vârsta sub 14 ani, 
precum şi existenŃa discernământului în aproximativ 90% din 
cazurile de minori cu vârste între 14 şi 16 ani. De asemenea, 
conform proiectului de Cod penal se doreşte renunŃarea completă 
la aplicarea de pedepse în cazul minorilor, în favoarea măsurilor 
educative, privative şi neprivative de libertate. În ceea ce priveşte 
stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit 
de săptămână şi asistarea zilnică, acestea sunt măsuri educative 
neprivative de libertate. Supravegherea executării lor se află în 
coordonarea serviciului de probaŃiune, la fel ca şi obligaŃiile ce 
pot fi impuse minorului pe durata executării. Serviciul de 
probaŃiune are şi responsabilitatea de a întocmi referate de 
evaluare în vederea asistării instanŃei în procesul de 
individualizare a măsurilor educative. Spre deosebire de situaŃia 
actuală, în cadrul acestui referat de evaluare serviciul de 
probaŃiune face şi propuneri motivate privind natura şi durata 
programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le 
urmeze, dar şi obligaŃii pe care instanŃa ar fi necesar să le impună. 
Conform proiectului Legii privind executarea pedepselor, 
supravegherea măsurilor educative neprivative de libertate se 
poate realiza în colaborare cu părinŃii sau persoanele în grija 
cărora se află minorul, precum şi cu instituŃii publice sau 
organizaŃii neguvernamentale de profil. 

Aceste proiecte legislative constituie un pas important în 
reforma justiŃiei penale din Ńara noastră. Cu toate acestea, pentru a 
putea avea efectele scontate, sistemul de probaŃiune necesită o 
sincronizare din perspectiva resurselor alocate şi o restructurare 
instituŃională. Aceste aspecte, dar şi altele, sunt analizate pe larg 
în următoarele pagini ale lucrării de faŃă. 
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Capitolul II 
Metodologia cercetării 

 

 

În analiza funcŃiilor pe care le îndeplineşte probaŃiunea în Ńara 
noastră am plecat de la descrierea instituŃiei aşa cum este cerută 
de protocolul de analiză dezvoltat de sociologul american Robert 
K. Merton [1949](1968). Datele necesare descrierii funcŃiilor 
instituŃiei sunt rezultatul unor analize privind cadrul legislativ, 
dinamica activităŃilor de probaŃiune şi date colectate în urma 
realizării unor interviuri cu specialiştii care activează în domeniu 
şi administrarea unui chestionar la nivel naŃional în cadrul 
serviciilor de probaŃiune.  

 

 

II.1. Cadrul metodologic  
 

O analiză funcŃională a instituŃiei probaŃiunii, văzută ca subsistem 
în cadrul sistemului de justiŃie penală, necesită, înainte de toate, 
realizarea unei distincŃii între circumstanŃele care au dus la 
dezvoltarea instituŃiei (cauze), ce şi-a propus instituŃia să realizeze 
(scop) şi care sunt consecinŃele reale ale activităŃilor derulate sub 
umbrela instituŃiei (funcŃii). Realizarea unei astfel de distincŃii are 
la bază necesitatea de a preîntâmpina capcana teleologică în care 
pot cădea analizele de tip funcŃionalist.  

Nu de puŃine ori funcŃionalismul, ca tip de analiză 
sociologică, a fost criticat pentru faptul că explicaŃiile rezultate 
sunt teleologii nelegitime. Aceste critici fac în special referire la 
utilizarea scopului în explicarea cauzelor care au dus la apariŃia 
unui fenomen social. Spre exemplu, Turner şi Maryanski (1988, 
116) au arătat că punctul sensibil al analizei funcŃionaliste este 
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conceptul de cerinŃă funcŃională: explicaŃiile de acest tip ajung de 
multe ori la concluzia că o anumită nevoie a unui sistem duce la 
crearea subsistemului care satisface această nevoie. Deşi 
Durkheim a arătat în regulile sale privind explicarea faptelor 
sociale că în analiza sociologică trebuie să se facă distincŃia între 
funcŃie, scop şi cauză, unii funcŃionalişti, precum Raddcliffe-
Brown, au căzut în capcana teleologiei, perpetuând în analize 
confuzii de acest gen (Turner şi Maryanski, 1988). Astfel, 
Durkheim [1895](2002, 135) arăta: 

„Când încercăm să explicăm un fenomen social, trebuie să 

cercetăm în mod distinct cauza eficientă care îl produce şi 

funcŃia pe care o îndeplineşte. Ne servim de cuvântul funcŃie 

mai curând decât cel de scop sau Ńel, tocmai pentru că 
fenomenele sociale nu apar în general în vederea rezultatelor 
utile pe care ele le produc.” [subliniere originală] 

Cercetarea de faŃă nu are ca obiectiv explicarea cauzelor sau a 
circumstanŃelor care au condus la dezvoltarea instituŃiei probaŃiunii. 
Mai degrabă ne interesează măsura în care funcŃiile pe care le 
îndeplineşte instituŃia probaŃiunii sunt concordante cu scopul 
propus instituŃional şi cu nevoile sistemelor la care se raportează 
(cel al justiŃiei penale şi cel social în general). La nivel 
metodologic, distincŃia dintre conceptul de scop şi cel de funcŃie 
este de maximă importanŃă. Conform lui Merton [1949](1968, 
78), scopul se referă în mod explicit la „dispoziŃii subiective” 
(adică anticipări ale rezultatelor care s-ar dori să le aibă 
fenomenul social pentru sistemul din care face parte), în timp ce 
funcŃia se referă la „consecinŃe obiectiv observabile” (adică 
rezultatul real al fenomenului social pentru sistemul din care face 
parte). Scopul este deci ceea ce se propune, ceea ce se planifică, 
ceea ce se doreşte să se realizeze, în timp ce funcŃia este ceea ce 
se realizează efectiv. Această perspectivă asupra scopului implică 
deci ideea de intenŃionalitate. Astfel că, Merton face distincŃia 
între funcŃii manifeste şi funcŃii latente. Pe de o parte, funcŃiile 
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manifeste sunt definite ca fiind „acele consecinŃe obiective care 
contribuie la funcŃionarea sistemului şi care sunt intenŃionate şi 
recunoscute de participanŃi” (Merton, 1968, 105). Ca atare, 
funcŃiile manifeste coincid cu anticipările subiective, adică cele 
care duc în mod efectiv la îndeplinirea scopului propus. Pe de altă 
parte, funcŃiile latente sunt definite ca fiind „acelea care nu sunt 
nici intenŃionate, nici recunoscute” (ibidem), şi deci care nu 
conduc la îndeplinirea scopului propus. Problema recunoaşterii 
consecinŃelor a fost scoasă ulterior din analiză de către Merton 
(vezi Isajiw, 1998, 78-80).  

Analiza distanŃei dintre scop şi funcŃii este în măsură să 
evidenŃieze existenŃa sau inexistenŃa unor funcŃii latente, adică a 
consecinŃelor neintenŃionate pe care le are un fenomen pentru 
sistemul său de referinŃă. Pe lângă distanŃa dintre scop şi funcŃii, 
este util de identificat distanŃa dintre cerinŃele sistemului social şi 
ale sistemului de justiŃie penală pentru sistemul de probaŃiune şi 
funcŃiile concrete pe care le îndeplineşte probaŃiunea. O cerinŃă 
funcŃională este „o condiŃie obiectiv necesară funcŃionării 
sistemului” (Zamfir, 1999, 58), adică ceea ce un sistem necesită 
pentru a funcŃiona la parametri optimi. Spre exemplu, în cazul 
sistemului social mai larg, există nevoia ca membrii societăŃii să 
contribuie la viaŃa socială (adică să fie funcŃionali din punct de 
vedere social), iar în cazul sistemului de justiŃie penală există 
nevoia de cunoaştere a infractorului şi a riscului pe care acesta îl 
prezintă pentru societate, precum şi nevoia de supraveghere a 
infractorului pe perioada executării pedepsei. Sociologic vorbind, 
distanŃa dintre nevoile obiective ale sistemului şi consecinŃele 
efective ale subsistemului social se subsumează conceptului de 
eficacitate. Zamfir (1999, 91) defineşte conceptul de eficacitate al 
unui sistem drept „gradul în care acesta îndeplineşte o funcŃie, 
satisface o cerinŃă funcŃională specificată” şi distinge între diferite 
tipuri de eficacitate (pozitivă – când sistemul satisface în diferite 
măsuri cerinŃa funcŃională; nulă – când sistemul nu are niciun 
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efect asupra cerinŃei; negativă – când sistemul agravează 
deficienŃa), precum şi între diferite grade de eficacitate (maximă – 
când sistemul satisface integral cerinŃa funcŃională; submaximală 

– când sistemul satisface cerinŃa într-o măsură ce poate varia de la 
maxim la zero).  

Ca atare, prin scop înŃelegem ceea ce se propune, ceea ce se 
planifică, ceea ce doreşte de la un fenomen / subsistem social (în 
cazul nostru instituŃia probaŃiunii), iar prin cerinŃă funcŃională ceea 
ce este necesar, ceea ce este util sistemelor de referinŃă (adică 
sistemul de justiŃie penală, respectiv sistemul social în general) 
pentru a funcŃiona la parametri optimi. Între cerinŃa funcŃională şi 
scop vedem o relaŃie ca de la real la ideal, cerinŃa indicând o 
problemă ce necesită soluŃionare, iar scopul situaŃia dezirabilă la 
care se doreşte să se ajungă şi în care problema este soluŃionată. 
FuncŃia este consecinŃa pe care o are acŃiunea de trecere de la 
cerinŃă la scop. 

Pentru a evita o posibilă capcană teleologică, am recurs la 
protocolul de analiză funcŃională dezvoltat de Merton 
[1949](1968). Acesta pleacă de la premisa că funcŃiile pe care le 
îndeplinesc faptele sociale sunt specifice fiecărui sistem de 
referinŃă, iar pentru a le putea distinge cercetătorul trebuie să 
înceapă cu descrierea clară a subiectului analizat. Merton arată că 
este necesar ca descrierea faptului social studiat să fie cât mai 
„totală şi precisă” (1968, 109), iar cercetătorul să-şi urmărească 
colectarea de date despre: persoanele implicate, tiparele 
caracteristice de acŃiune, semnificaŃiile date de persoanele 
implicate acestor tipare de acŃiune, motivaŃiile de conformare sau 
deviere de la tipare, regularităŃile neconştientizate. Din această 
perspectivă, descrierea are ca rezultat identificarea funcŃiilor 
manifeste şi latente, adică a consecinŃelor intenŃionate şi 
neintenŃionate, precum şi a disfuncŃiilor. De asemenea, prin 
intermediul descrierii se distinge între scop, cauzele care au 
generat dezvoltarea instituŃiei şi funcŃiile pe care le are.  
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II.2. Designul cercetării 

 
OpŃiunea pentru utilizarea analizei de tip funcŃionalist este de 
ordin pragmatic. În centrul atenŃiei se află o instituŃie socială care 
a luat naştere recent, cea a probaŃiunii. Identificarea funcŃiilor, a 
distanŃei dintre scop şi funcŃii, precum şi a disfuncŃiilor acestei 
instituŃii servesc în trasarea ulterioară a perspectivelor dezvoltării 
sale. Acest tip de pragmatism ştiinŃific ne-a îndreptat paşii către 
folosirea principiului triangulării în structurarea design-ul 
cercetării. Ca atare, am dezvoltat o metodologie mixtă în două 
faze (Creswell, 2003):  

1) Faza calitativă: a urmărit explorarea subiectului în vederea 
clarificării itemilor concreŃi de analiză. A fost utilizată analiza 
legislaŃiei şi a dinamicii activităŃilor, precum şi tehnica interviului 
semistructurat, cu teme construite prin operaŃionalizarea la tema 
probaŃiunii a protocolului de analiză funcŃională dezvoltat de 
Merton [1949](1968). Principalele teme de discuŃie au fost: 

� Descrierea structurată a atribuŃiilor serviciului de 
probaŃiune;  

� Descrierea relaŃiilor instituŃionale, a instituŃiilor cu care 
serviciul de probaŃiune colaborează în mod regulat, raŃiuni 
pentru colaborare;  

� Descrierea activităŃilor realizate de specialist într-o săptămână 
tipică de muncă, ponderea fiecărei activităŃi, raŃiuni pentru 
ponderarea activităŃilor;  

� Descrierea activităŃii centrale realizate de specialist;  
� Descrierea activităŃilor secundare realizate de specialist.  

Au fost realizate 27 de interviuri cu specialişti din 5 judeŃe 
ale Ńării. Selectarea judeŃelor a Ńinut cont de volumul de muncă pe 
trei tipuri de activităŃi (referate de evaluare, supraveghere, asistare 
şi consiliere). În acest sens, fiecare judeŃ a avut un specific unic, 
dar reprezentativ în tipicitatea serviciilor la nivel naŃional. 
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Selectarea specialiştilor care au fost intervievaŃi a Ńinut cont de 
două criterii: experienŃa în munca de probaŃiune (14 cu experienŃă 
mai mare de 3 ani, 13 cu experienŃă mai mică de 3 ani) şi profesia 
de bază (9 asistenŃi sociali, 8 jurişti, 5 sociologi, 4 psihologi şi 1 
pedagog). 

2) Faza cantitativă: a urmărit verificarea ipotezelor formulate 
după explorarea realizată în prima fază a cercetării. Ipotezele în 
jurul cărora am construit instrumentul de cercetare sunt: 

� Există un dezechilibru între ponderarea funcŃiilor îndeplinite 
de probaŃiune, ca urmare a organizării instituŃionale; 

� Sistemul de probaŃiune a dezvoltat propriile cerinŃe 
funcŃionale – conceptul de inovaŃie funcŃională; 

� Perspectivele de dezvoltare sunt marcare de incertitudine 
funcŃională; 

� Există un decalaj între scopul propus şi funcŃiile îndeplinite. 

Pentru verificarea acestor ipoteze, s-a construit un 
chestionar5, care a fost distribuit în toate cele 41 de serviciile de 
probaŃiune din Ńară. Au fost returnate 226 de chestionare, din 40 
de servicii de probaŃiune6. Numărul total al consilierilor din Ńara 
noastră, la data distribuirii chestionarului, a fost de 244 consilieri 
activi7, ceea ce înseamnă că a existat o rată de răspuns de 92,62%.  

                                                 
5 A se vedea Anexa 2. 
6 A se vedea Anexa 3. 
7 Consilier activ este considerată persoana care nu se află în diferite tipuri de 
concedii. 
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Capitolul III 
Analiza funcŃională a sistemului de probaŃiune 

 

 

Aşa cum am arătat în capitolul anterior, circumstanŃele care au 
dus la instituirea probaŃiunii în cadrul sistemului penal nu sunt 
aceleaşi cu ceea ce şi-a propus ca subsistem prin declaraŃia de 
misiune şi nici cu realitatea consecinŃelor pe care le au activităŃile 
derulate de serviciile de probaŃiune din Ńară. În privinŃa 
circumstanŃelor instituirii probaŃiunii, acestea sunt strâns legate 
de climatul social şi politic al anilor 1999-2000, în special de 
cerinŃele impuse de aderarea la Uniunea Europeană. Raportul de 
Ńară din anul 1999 al Comisiei Europene critica supraaglomerarea 
din penitenciare şi încuraja dezvoltarea de alternative la detenŃie. 
După instituirea probaŃiunii în anul 2000, Comisia Europeană a 
punctat pozitiv în următorul raport de Ńară progresul făcut de 
România în acest sens8. În ceea ce priveşte scopul instituŃiei 
probaŃiunii, aşa cum vom vedea în acest capitol, aceasta şi-a 
asumat la nivel declarativ reintegrarea socială a infractorilor. În 
continuare sunt analizate consecinŃele reale ale activităŃilor 
derulate de serviciile de probaŃiune, plecând de la o încadrare în 
contextul penal mai larg. 

 

 

III.1. Dinamica activităŃilor de probaŃiune în context penal 
 

Dinamica activităŃii serviciilor de probaŃiune din Ńara noastră 
trebuie privită într-un context mai larg, evoluŃia datelor statistice 
                                                 
8 Pentru o discuŃie mai amplă despre circumstanŃele care au condus la instituirea 
probaŃiunii în Ńara noastră se recomandă Durnescu (2008b). 
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fiind influenŃată de factori precum legislaŃia penală în vigoare, 
practica la nivelul instanŃelor, specificul infracŃionalităŃii la nivel 
de judeŃ, etc.  

În ceea ce priveşte legislaŃia penală în vigoare, putem spune 
că este una dintre cele mai dure din Europa, pedepsele mari cu 
închisoarea fiind folosite în exces. InfracŃiuni cu grad mediu sau 
scăzut de pericol social sunt sancŃionate sever. Spre exemplu, 
furtul simplu poate fi pedepsit cu închisoare de la unu la 12 ani, 
iar furtul calificat cu închisoare de la 3 la 15 ani. Conform unui 
raport al APADOR-CH (2005), în anul 2003 dintr-un număr de 
42.815 deŃinuŃi, 17.367 au fost condamnaŃi pentru infracŃiuni de 
furt simplu şi furt calificat, adică un procent de 40,6%. În anul 
2007, aceste tipuri de infracŃiuni au atins un procent de 31,29% 
din totalul infracŃiunilor pedepsite (INS, 2007). Aceste persoane 
ar fi putut fi condamnate prin diferite tipuri de sancŃiuni şi măsuri 
comunitare, în condiŃiile în care acestea ar fi existat în legea 
penală. Însă în condiŃiile legislaŃiei actuale, multe dintre 
persoanele care au comis astfel de infracŃiuni nu pot ajunge sub 
supravegherea serviciilor de probaŃiune ca urmare a faptului că 
principalul mecanism existent, adică instituŃia penală a 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere, nu permite 
executarea sentinŃei în comunitate pentru pedepse cu închisoarea 
mai mari de 4 ani şi pentru persoane condamnate anterior la 
pedepse cu închisoarea mai mari de un an9. De asemenea, 
conform AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, în anul 2006 
dintr-un număr de circa 36.000 deŃinuŃi, aproximativ 24.000 erau 
recidivişti sau cu antecedente penale. În aceste condiŃii, legea 
penală din România limitează principalul mecanism existent prin 
care persoanele care au comis infracŃiuni cu un grad scăzut sau 
mediu de pericol social pot fi condamnate la pedepse în 
comunitate. 
                                                 
9 Vezi art. 861 Cod Penal. 
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Pentru instanŃele de judecată pedeapsa cu închisoarea 
reprezintă o „pedeapsă-etalon”, din moment ce pentru a utiliza 
mecanismul suspendării executării sub supraveghere este necesară 
mai întâi condamnarea persoanei la o pedeapsă cu închisoarea. 
BineînŃeles, pedeapsa cu închisoarea este utilă, însă pentru 
anumite tipuri de infracŃiuni: cele cu un grad ridicat de pericol 

social. Costurile încarcerării în cazul acestor tipuri de infracŃiuni 
sunt mai scăzute în comparaŃie cu ceea ce societatea „ar cheltui” 
(economic şi social) dacă aceste persoane ar comite alte fapte 
penale pe perioada supravegherii. În ceea ce priveşte însă 
infracŃiunile cu grad scăzut sau mediu de pericol social (şi aici 
putem include foarte bine furtul simplu şi chiar furtul calificat) 
considerăm că închisoarea nu reprezintă pedeapsa cea mai 
potrivită. În anul 1991, conform INS, un procent de 43,25% din 
totalul populaŃiei carcerale reprezentau persoanele care executau 
pedepse mai mari de 5 ani. În anul 2007, conform INS, acest 
procent se ridica la 52,61% din totalul populaŃiei carcerale.  

Dinamica persoanelor care execută pedeapsa în penitenciar
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De altfel, aşa cum reiese din graficul de mai sus, anul 2007 a 

reprezentat pentru România momentul în care populaŃia carcerală 
cu pedepse mai mari de 5 ani a depăşit pragul de 50%, fapt care 
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indică o tendinŃă de reorientare a utilizării pedepsei cu închisoarea 
pentru infracŃiuni cu un grad de pericol social mediu şi ridicat şi o 
creştere a numărului de persoane condamnate la pedepse 
neprivative de libertate. Cu toate acestea, cea mai mare parte a 
persoanelor care îşi execută pedeapsa în comunitate nu sunt 
trimise în supravegherea serviciilor de probaŃiune. Aşa cum reiese 
din următoarele două grafice, practica judecătorească la nivel 
naŃional indică tendinŃa de utilizare cu precădere a instituŃiei 
penale a suspendării condiŃionate şi mai puŃin a instituŃiei 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Spre exemplu, 
conform INS, în ceea ce priveşte condamnaŃii majori, în anul 
2006, un procent de 44,79% dintre aceştia au fost sancŃionaŃi prin 
suspendare condiŃionată, şi doar 2,53% prin suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere. 

CondamnaŃi majori pe tipuri de sancŃiuni penale (% din total)
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În ceea ce priveşte condamnaŃii minori, conform INS, în 

anul 2006, un procent de 39,53% dintre aceştia au fost sancŃionaŃi 
prin suspendare condiŃionată, şi doar 7,52% prin suspendarea 
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executării pedepsei sub supraveghere şi 9,06% prin măsura 
educativă a libertăŃii supravegheate.  

CondamnaŃi minori pe tipuri de sancŃiuni penale (% din total)
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Aceste două grafice mai arată că, atât în cazul majorilor, cât 

şi în cazul minorilor, suspendarea condiŃionată a fost cea mai des 
folosită alternativă la pedeapsa închisorii începând cu anul 2003 
şi până în anul 200610. Această practică are drept consecinŃă 
menŃinerea la un nivel relativ scăzut a numărului de persoane care 
intră în supravegherea serviciilor de probaŃiune. De exemplu, 
conform datelor INS şi MJ, numărul total al persoanelor care au 
intrat în supravegherea serviciilor de probaŃiune în cursul anului 
2005 (adică 2.032 de persoane condamnate11) a reprezentat un 

                                                 
10 După anul 2003 procentul altor tipuri de sancŃiuni penale (executarea la locul 
de muncă, mustrare, internare într-un centru de reeducare, etc.) rămân constante, 
de aceea nu au fost incluse în cele două grafice. 
11 Conform INS, numărul persoanelor condamnate (majori şi minori) prin 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi libertatea supravegheată a 
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procent de 4,76% din totalul persoanelor condamnate cu sancŃiuni 
comunitare12. De asemenea, utilizarea cu prioritate a suspendării 
condiŃionate din paleta existentă de sancŃiuni comunitare are drept 
consecinŃă polarizarea sentinŃelor pe două tipuri de pedepse. La 
un pol se află închisoarea a cărei supraveghere este maximă, iar la 
celălalt pol se află suspendarea condiŃionată, respectiv amenda, a 
căror supraveghere este minimă sau inexistentă. Paleta de 
sancŃiuni intermediare (incluzând suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere şi libertatea supravegheată), unde se poate vorbi 
de existenŃa unei supravegheri în comunitate şi de o intervenŃie 
specializată în vederea reintegrării sociale a persoanei 
condamnate, rămâne folosită la minim. 

Datele statistice privind volumul activităŃilor de probaŃiune 
indică în general o tendinŃă de creştere constantă dar lentă. 
EvoluŃia a depins într-o mare măsură de forma şi dinamica 
adoptării reglementărilor penale. Spre exemplu, la data de 1 
aprilie 2007 au intrat în vigoare dispoziŃiile Legii nr. 356/2006 
prin care se modifica art. 482 al Codului de procedură penală, 
introducându-se obligativitatea referatelor de evaluare în cauzele 
cu minori infractori în faza urmăririi penale. Ca urmare a acestei 
modificări, aşa cum reiese şi din graficul următor, volumul 
activităŃii de întocmire a referatelor de evaluare s-a triplat în 
decursul unui singur an. Durnescu (2008b) arată că, în perioada 
aprilie 2007 – martie 2008, serviciile de probaŃiune au întocmit 

                                                                                                   
fost de 2.871 în anul 2005, cifră relativ apropiată de numărul persoanelor intrate 
în supravegherea serviciilor de probaŃiune. 
12 Conform INS, numărul persoanelor condamnate cu sancŃiuni comunitare în 
anul 2005 a fost de 42.722, incluzând în cazul majorilor amenda, suspendarea 
condiŃionată, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi executarea 
pedepsei la locul de muncă (în total 38.088 de persoane), iar în cazul minorilor 
amenda, suspendarea condiŃionată, suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere, executarea pedepsei la locul de muncă, mustrarea şi libertatea 
supravegheată (în total 4.634 de persoane). 
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18.508 astfel de referate, adică 73,56% din totalul referatelor de 
evaluare din anul 2007. DispoziŃiile art. 482 au fost modificate 
prin OrdonanŃa de urgenŃă nr. 31/2008, iar începând cu luna 
aprilie 2008 întocmirea referatelor de evaluare în cauzele cu 
minori pe perioada urmăririi penale a devenit facultativă. 

Referate de evaluare, 1 ianuarie - 31 decembrie

3323

7650

11691

6528
5282

25160

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sursă: DirecŃia de ProbaŃiune, M inisterul JustiŃiei  
Mai merită menŃionat faptul că în anul 2008, conform 

datelor statistice puse la dispoziŃie de DirecŃia de probaŃiune, 
56,85% dintre referatele de evaluare solicitate au fost întocmite 
pentru persoane cu domiciliul în mediul urban, iar 43,15% pentru 
persoane din mediul rural. De asemenea, din totalul de 11.691 
referate de evaluare întocmite în anul 2008, 50,71% au fost 
solicitate de organele de poliŃie, 18,84% de parchete şi doar 
30,44% de instanŃele de judecată, în perioada ianuarie-martie 
2008 fiind încă în vigoare fostele prevederi ale art. 482 Cpp. În 
ceea ce priveşte distribuŃia referatelor de evaluare în funcŃie de 
vârstă, 79,87% au fost întocmite pentru minori şi doar 20,13% 
pentru adulŃi.  

Volumul activităŃii de supraveghere în comunitate a avut de 
asemenea o tendinŃă de creştere constantă până în anul 2007. 
Indicatorul din graficul următor măsoară numărul de persoane 
aflate în evidenŃa serviciilor de probaŃiune pe parcursul unui an de 
zile, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, incluzând deci atât 
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persoanele care au intrat în evidenŃa serviciilor, precum şi 
persoanele care au rămas sau au ieşit din evidenŃa serviciilor pe 
parcursul anului. Astfel că, nu putem spune cu exactitate cărui 
fapt se datorează descreşterea din anul 200813. Un indicator mai 
adecvat de măsurare a dinamicii activităŃii de supraveghere ar fi 
cel al numărului de persoane intrate în evidenŃa serviciilor. 
Conform datelor DirecŃiei de probaŃiune putem însă spune că, în 
anul 2008, majoritatea persoanelor aflate în supravegherea 
serviciilor de probaŃiune au vârsta peste 18 ani – 83,85%, şi 
domiciliază în mediul urban – 60,45%. 

Persoane supravegheate şi care au solicitat asistare şi consiliere
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Într-un document intern al DirecŃiei de probaŃiune (Badea, 
2009), se arată faptul că între activitatea de întocmire a referatelor 
de evaluare şi cea de supraveghere în comunitate se înregistrează 
o tendinŃă de orientare către grupe de vârstă diferite. Astfel, cele 
mai multe referate se întocmesc pentru minori, în timp ce 
supravegherea vizează cu preponderenŃă persoane adulte, existând 
riscul ca „metodele specifice lucrului cu persoanele minore (atât 

                                                 
13 Un posibil factor este creşterea numărului de persoane care ies din evidenŃa 
serviciului ca urmare a executării sentinŃei. 
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de numeroase, în fazele pre-sentenŃiale) să difuzeze, în mod 
nepotrivit, în lucrul cu persoanele majore (cele mai numeroase, 
dintre cele condamnate), şi invers” (Badea, 2009, 2). De 
asemenea, în acelaşi document se mai arată faptul că cele mai 
multe dintre programele de asistare şi consiliere utilizate de 
serviciile de probaŃiune din Ńara noastră au fost validate pe 
populaŃii din medii urbane, existând riscul ca acestea să nu dea 
rezultatele scontate în cazul beneficiarilor care locuiesc în mediul 
rural (în anul 2008, un procent de 39,55% din totalul persoanelor 
aflate în supraveghere domiciliau în mediul rural). 

Activitatea de asistare şi consiliere, aşa cum arată graficul 
anterior, se menŃine la un nivel scăzut, unul dintre motive, însă nu 
neapărat principalul, fiind faptul că acest tip de activitate se 
acordă la cererea persoanelor aflate în supraveghere. În practică, 
mulŃi consilieri de probaŃiune acordă forme simple de asistare cu 
ocazia fiecărei întrevederi de supraveghere, fără însă a întocmi 
dosare de reintegrare socială. EvoluŃia procentului de persoane 
aflate în supraveghere care au solicitat asistare şi consiliere în 
scris este în scădere – dacă în anul 2003, un procent de 16,57% 
persoane supravegheate au depus cereri de asistare şi consiliere, 
în anul 2007, procentul acestora a fost de doar 7,08%. Pentru anul 
2008 nu avem date disponibile privind numărul cererilor de 
asistare şi consiliere. 

Consilierea psihologică a victimelor a intrat în atribuŃiile 
serviciilor de probaŃiune la 1 ianuarie 2005. În ultimii doi ani 
această activitate a cunoscut cele mai mici niveluri (vezi graficul 
următor). În documentul intern al DirecŃiei de probaŃiune citat 
mai devreme (Badea, 2009), se arată faptul că, în unele cazuri, 
lucrul cu aceste persoane s-a rezumat la acordarea de consiliere 
juridică. De asemenea, conform datelor DirecŃiei de probaŃiune, 
distribuŃia statistică a victimelor pe tipuri de infracŃiuni în anul 
2008 arată faptul că, din cele 51 de victime consiliate, 33 au fost 
victime ale infracŃiunii de viol. Alte tipuri de infracŃiuni: lovire 
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sau alte violenŃe (6 victime), corupŃie sexuală (6 victime), act 
sexual cu un minor (3 victime), trafic de minori (3 victime), 
tentativă de omor (2 victime), tentativă de omor calificat (2 
victime) şi perversiune sexuală (o victimă). Serviciul de 
probaŃiune din judeŃul Suceava este cel care a avut activitatea cea 
mai intensă în anul 2008 în acordarea de consiliere acestei 
categorii, lucrând cu 15 dintre cele 51 de victime. Paradoxal, în 
acest judeŃ nu activează niciun consilier de profesie psiholog, 
astfel că suntem în măsură să credem, aşa cum a arătat şi DirecŃia 
de probaŃiune, că activitatea s-a rezumat mai degrabă la diferite 
forme de consiliere socială şi juridică.  

Victime ale unor infracŃiuni
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În urma acestei scurte analize, am putea concluziona prin 
sintetizarea câtorva aspecte care caracterizează dinamica 
activităŃilor de probaŃiune. În primul rând, volumul de activitate 
pe fiecare serviciu de probaŃiune depinde în mare măsură de 
factori precum practica judecătorească la nivel de judeŃ şi de 
caracteristicile demografice ale persoanelor condamnate. De 
asemenea, volumul general de activitate la nivelul întregului 
sistem de probaŃiune este sensibil la schimbările reglementărilor 
penale, ca urmare a resurselor limitate de care dispune (umane şi 
de infrastructură). În prezent, resursele serviciilor de probaŃiune 
sunt canalizate în cea mai mare parte către întocmirea referatelor 
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de evaluare şi supravegherea respectării măsurilor şi obligaŃiilor 
impuse de instanŃă, şi într-o măsură mai mică către activitatea de 
motivare a persoanelor supravegheate în vederea solicitării de 
asistare şi consiliere. Volumul scăzut al activităŃii de asistare şi 
consiliere se datorează şi resurselor comunitare limitate pe care le 
poate accesa persoana supravegheată prin intermediul serviciului 
de probaŃiune. Însă o discuŃie mai largă privind aceste aspecte o 
realizăm în paginile următoare.  

 
 

III.2. FuncŃiile serviciilor de probaŃiune  
 

Rezultatele cercetării au indicat existenŃa a trei mari funcŃii ale 
instituŃiei probaŃiunii în România: 

� funcŃia de „anexă” a judiciarului; 
� funcŃia de control; 
� funcŃia de suport. 

Prima dintre funcŃii este supradimensionată în serviciile în 
care personalul este redus şi în care există o strânsă colaborare cu 
organele judiciare. Dimensionarea acestei funcŃii mai depinde şi 
de practica judiciară şi de nivelul de încredere cu care este 
investită activitatea de întocmire a referatelor de evaluare. Cea de-
a doua funcŃie – de control – este realizată în mare parte cu 
sprijinul organelor de poliŃie, fie ca urmare a supradimensionării 
funcŃie de „anexă”, fie ca urmare a subdimensionării capacităŃilor 
proprii (resurse umane şi materiale deficitare). Totodată, funcŃia 
de control se suprapune cu funcŃia de suport, în parte datorită 
procedurilor prin care poate fi acordată asistarea şi consilierea. De 
asemenea, serviciile de probaŃiune au început să raŃionalizeze 
funcŃia de suport (vezi conceptul de inovaŃie funcŃională) prin 
perfecŃionarea, din proprie iniŃiativă, a modalităŃilor de acordare a 
asistării şi consilierii. În acest sens, sistemul de probaŃiune a 
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dezvoltat şi implementat o serie de programe individuale şi de 
grup în vederea motivării persoanelor supravegheate pentru 
schimbare comportamentală. 

 

III.2.1. FuncŃia de „anexă” a judiciarului 

De la înfiinŃarea, în anul 2000, a primelor servicii de probaŃiune 
în România, această instituŃie a trecut prin mai multe procese de 
schimbare, atât în privinŃa situaŃiei identitare, cât şi în privinŃa 
atribuŃiilor care îi revin. Referindu-ne la situaŃia identitară, 
probaŃiunea a fost iniŃial asimilată sintagmei de reintegrare 

socială şi supraveghere, mai apoi (în anul 2004) sintagmei de 
protecŃia victimelor şi reintegrarea socială a infractorilor, pentru 
ca într-un final (în anul 2006) să ajungă să fie denumită ca în 
aproape toată lumea – probaŃiune. Aceste schimbări succesive de 
titulaturi, dar nu numai, au avut drept consecinŃă întipărirea cu 
greu în planul conştiinŃei judiciarului a rolului şi locului exact pe 
care îl ocupă instituŃia în cadrul sistemului de justiŃie penală. Nu 
de puŃine ori, consilierii de probaŃiune au fost confundaŃi cu alte 
profesii din cadrul sau din afara sistemului penal, fapt care se 
justifică într-o anumită măsură în cazul oricărui proces de 
asimilare a funcŃiilor pe care le îndeplineşte o nouă instituŃie 
socială.  

„...preşedintele secŃiei de penal ne-a catalogat supraveghetori 
din start... ca şi cum eram gardienii, gardienii din puşcării” 
(psiholog, exp. 8 ani) 

La întârzierea clarificării locului exact al probaŃiunii în 
sistemul penal românesc a contribuit şi modalitatea de organizare 
instituŃională a serviciilor de probaŃiune. De la înfiinŃare, 
serviciile de probaŃiune sunt subordonate din punct de vedere 
administrativ (logistică, resurse financiare) de tribunale. În plan 
tehnic (practică, metodologie, resurse umane, etc.) serviciile de 
probaŃiune sunt subordonate DirecŃiei de probaŃiune din 
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Ministerul JustiŃiei. Ori de câte ori personalul de probaŃiune intră 
în contact cu diferite persoane sau instituŃii, aceştia se prezintă ca 
fiind de la Serviciul de probaŃiune de pe lângă un anumit 

tribunal, fapt care are drept primă consecinŃă identificarea 
serviciilor mai degrabă cu instituŃia judecătorească, decât cu o 
instituŃie de executare a pedepselor neprivative de libertate. O altă 
consecinŃă a acestei subordonări este dezvoltarea în rândul 
consilierilor de probaŃiune a unui sentiment de dependenŃă faŃă de 
instanŃele de judecată. DependenŃa resimŃită nu este doar de tip 
financiar – neavând personalitate juridică, toate cheltuielile 
aferente serviciului sunt incluse în bugetul tribunalului (aici 
referindu-ne la salarii, spaŃiu, consumabile, benzină, etc.) –, ci şi 
în ceea ce priveşte volumul de activitate. Deşi cea mai mare parte 
a atribuŃiilor serviciilor sunt în plan execuŃional penal (ne referim 
aici la activităŃile de supraveghere, asistare şi consiliere a 
infractorilor, participarea în comisii din penitenciar, etc.), 
prioritare pentru mulŃi consilieri de probaŃiune sunt referatele de 
evaluare. O relaŃie bună cu instanŃa înseamnă mai multe referate 
de evaluare şi mai mulŃi supravegheaŃi. BineînŃeles, există un 
motiv întemeiat, am spune obiectiv, al acestei prioritizări: faptul 
că referatele de evaluare întocmite de consilierii de probaŃiune 
trebuie să respecte diferite termene, fiind instrumente care ajută 
judiciarul în procesul penal. Nerespectarea termenului pentru 
întocmirea unui referat de evaluare poate echivala cu prelungirea 
procesului penal şi încălcarea principiului celerităŃii. 

„Consider că este necesar ca referatul să fie depus la termen, 
astfel încât să se păstreze acea încredere a judecătorului în 
serviciul nostru, pentru că noi avem o colaborare foarte bună cu 
instanŃa, în general. De aceea, avem şi un număr foarte mare de 
supravegheaŃi” (asistent social, exp. 2 ani)  

„MulŃi consilieri aşa fac: şi, ce-or zice judecătorii? Se gândesc 
şi la chestia asta: că nu înŃelege judecătorul sau că nu trebuie 

să...” (asistent social, exp. 8 ani) 
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 „...privind dacă e mai bine sau nu să fim legaŃi de tribunal, sub 
autoritatea lor în ceea ce priveşte partea aceasta financiară, sunt 
discuŃii peste discuŃii... acum, într-adevăr, depinde foarte mult 
de tribunalul de care aparŃii, că dacă relaŃia e proastă cu 
tribunalul, vai de capul celor care sunt... dacă preşedintele 
tribunalului nu vede nicio utilitate în probaŃiune, poate să... 
efectiv te tratează... adică de fapt nu te tratează deloc, te lasă în 
voia Domnului...” (psiholog, exp. 2 ani) 

Putem spune că o funcŃie centrală pe care o îndeplineşte 
probaŃiunea în sistemul penal este deci aceea de a fi „anexă”

14
 a 

judiciarului. Această funcŃie este supradimensionată în unele 
servicii de probaŃiune din Ńară, în special în serviciile mici15. Aşa 
cum arată graficul următor (asupra căruia vom reveni sub o altă 
formă în analiza celorlalte funcŃii) estimarea făcută de consilierii 
din serviciile mici asupra procentului pe care îl ocupă activitatea 
de întocmire a referatelor de evaluare în munca pe care o depun 
este de 39,35%. DiferenŃele între servicii se datorează schemei de 
personal. Spre exemplu, personalul redus din serviciile mici face 
ca această activitate să fie solicitantă şi duce inevitabil la 
prioritizarea ei. În serviciile cu personal mai numeros, ponderea 
acestei activităŃi tinde să scadă în favoarea altora, ca urmare a 
împărŃirii mai echitabile a acestei sarcini. Estimarea medie la 
nivelul majorităŃii serviciilor a procentului pe care îl ocupă 
activitatea de întocmire a referatelor de evaluare este de 34%, 

                                                 
14 Am împrumutat conceptul de „anexă” folosit de Foucault (1999) pentru a 
caracteriza rolul experŃilor psihiatri în „intima convingere” a judecătorului 
privind vinovăŃia inculpatului. Pentru cercetarea de faŃă, prin conceptul de 
„anexă” caracterizăm rolul probaŃiunii (operaŃionalizat prin activitatea de 
întocmire a referatului de evaluare) în „convingerea intimă” a judecătorului 
privind alegerea celei mai potrivite sancŃiuni în procesul de individualizare. 
15 Această catalogare a serviciilor este strict utilitară, şi se referă la diferenŃierea 
în funcŃie de numărul consilierilor activi. Serviciile considerate mici au între 2 şi 
4 consilieri activi, serviciile considerate medii au între 5 şi 9 consilieri activi, iar 
serviciile considerate mari au peste 10 consilieri activi.  
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adică o treime din toate atribuŃiile care sunt în sarcina consilierilor 
de probaŃiune.  

Estimarea distribuŃiei activităŃilor pe tipuri de servicii (%)
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DiferenŃele de volum în privinŃa acestei activităŃi (adică 

numărul efectiv de referate solicitate) Ńin şi de alŃi factori, 
instrinseci sau extrinseci serviciilor de probaŃiune. Pe de o parte, 
numărul referatelor depinde de măsura în care serviciul de 
probaŃiune duce o politică de promovare în acest sens, iar pe de 
altă parte, depinde şi de contextul infracŃional din respectiva 
regiune ori de măsura în care judecătorii şi/sau procurorii 
consideră acest instrument util în munca pe care o desfăşoară. 
Pentru unele servicii de probaŃiune, activitatea intensă de 
întocmire a referatelor de evaluare se datorează şi calităŃii muncii 
prestate. S-ar putea spune că au căzut în „capcana propriului 
succes”, în sensul că au investit foarte mult în menŃinerea unei 
relaŃii apropiate cu judiciarul, subdimensionând alte funcŃii, poate 
la fel de importante şi mai apropiate de scopul instituŃional.  
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„Din cauza relaŃiilor subiective, faptul că judecătorii mă cunosc 
de atâta timp, eu dacă mă duc şi îi presez să ne dea mai multe 
referate sau să ne ajute cu treaba asta, numărul de referate 
creşte.” (asistent social, exp. 8 ani) 

„Vin din (...) unde numărul de referate de la instanŃă sunt mai 
puŃine, şi-am putut să fac o diferenŃă. E unul dintre lucrurile la 
care ei, de-acolo, trebuie să lucreze.” (psiholog, exp. 2 ani) 

„Prestigiul ni l-am câştigat prin referatele de evaluare. A fost o 
muncă de Sisif să convingi, să zic aşa, judecătorii de utilitatea 
lor.” (psiholog, exp. 8 ani) 

La nivel naŃional, numărul mediu lunar de referate realizate 
în anul 2008 a fost destul de ridicat – 3,9916. Această cifră trebuie 
însă privită cu rezerve, deoarece în primul trimestru al anului 
2008 încă erau în vigoare fostele prevederi ale art. 482 Cpp. Aşa 
cum am arătat anterior, în perioada aprilie 2007 – martie 2008, cât 
a avut efecte respectiva formă a art. 482 Cpp, numărul referatelor 
de evaluare a crescut vertiginos. Făcând un mic artificiu, adică 
împărŃind numărul total de referate realizate conform art. 482 Cpp 
(adică 18.508, conform Durnescu, 2008b), la numărul total de 
consilieri activi la finele anului 2008 (adică 244, conform datelor 
cercetării), şi la numărul de luni ale respectivei perioade (adică 12 
luni), putem aproxima că, pentru această perioadă, un consilier de 
probaŃiune a întocmit în medie lunar 6,32 referate pentru minori 
inculpaŃi sau învinuiŃi.  

[referitor la art. 482 Cpp] „... erau foarte multe referate, era 
activitatea principală  şi a fost problema numărul unu care s-a şi 
ridicat la nivel naŃional: că probaŃiunea a fost practic creată 
pentru supraveghere, asta se considera a fi activitatea principală, 
de bază... faptul că poliŃia ne-a solicitat referate ajunsese să fie 
prioritatea numărul unu... ajungeai să faci uneori chiar şi 20 de 
referate pe lună, ceea ce e foarte mult, şi nu mai zic de calitate... 
era frustrant pentru tine... luam şi-acasă şi făceam, ceea ce chiar 
nu e normal şi firesc.” (psiholog, exp. 2 ani) 

                                                 
16 Cifră calculată astfel: 11.691 referate / 244 consilieri activi / 12 luni = 3,99. 
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Efectul principal al acestei schimbări legislative a fost 
blocarea întregului sistem de probaŃiune17. Aşa cum arată 
graficele din pagina următoare, atât calitatea activităŃii de 
supraveghere, cât şi cea a activităŃii de asistare şi consiliere, au 
fost afectate de către numărul referatelor de evaluare realizate 
conform fostului art. 482 Cpp. Cei mai mulŃi dintre consilierii 
care au răspuns la chestionar (86 la număr, adică un procent de 
38,05%) au considerat că referatele realizate conform fostului art. 
482 Cpp a afectat „în mare măsură” calitatea activităŃii de 
supraveghere. În ceea ce priveşte activitatea de asistare şi 
consiliere, consilierii au apreciat că a fost afectată într-o mai mică 
măsură, apreciere corectă Ńinând cont de faptul că această 
activitate ocupă o pondere mai redusă din timpul de lucru. Astfel 
că, în anul 2008 se prefigura riscul de extindere a funcŃiei de 
„anexă”

18 către alte două instituŃii ale judiciarului – poliŃia şi 
parchetul. Tabelele de mai jos prezintă o situaŃie comparativă 
între cifrele reale şi estimările consilierilor (estimări, de altfel, 
apropiate de realitate) privind distribuŃia referatelor de evaluare în 
anul 2008. Ceea ce putem vedea este faptul că aproape 80% dintre 
referate au fost realizate pentru cauze cu minori, şi aproape 70% 
pentru poliŃie şi parchet. 

Referate de evaluare în anul 2008 (%) 

Minori AdulŃi 
Real Estimat Real Estimat 
79,87 74,15 21,13 25,85 

 

PoliŃie Parchet InstanŃă 
Real Estimat Real Estimat Real Estimat 
50,71 44,10 18,84 24,20 30,44 31,70 

                                                 
17 În aprilie 2007 a intrat în sistem penultima serie de consilieri, adică 40,64% 
din totalul consilierilor activi la finele anului 2008. Cei mai mulŃi dintre aceştia 
necesitau o supervizare apropiată, fapt care a contribuit la blocarea sistemului. 
18 Cel puŃin din perspectiva prioritizării activităŃii datorită termenelor, nu 
neapărat şi a sentimentului de dependenŃă. 
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Măsura în care numărul referatelor de evaluare realizate conform  
art. 482 Cpp (varianta aprilie 2007 – martie 2008) a afectat: 

Notă: Scală Likert cu 5 valori, unde 1 este polul negativ („în foarte mică măsură”),  
iar 5 este polul pozitiv („în foarte mare măsură”) 
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Există riscul extinderii funcŃiei de „anexă” şi odată cu 
intrarea în vigoare a noilor proiecte legislative. Spre exemplu, 
proiectul Codului de procedură penală prevede la art. 500 
întocmirea referatelor de evaluare pentru minori, facultativ de 
către organele de urmărire penală şi obligatoriu de către instanŃă, 
cu excepŃia cazului în care a fost solicitat anterior. Cel mai 
probabil este ca procentul să se încline în favoarea instanŃelor, 
însă proporŃia minori-adulŃi ar putea să rămână neschimbată, din 
moment ce nu există prevederi în aceste proiecte privind 
întocmirea de referate obligatorii şi pentru adulŃi. Mai este 
important să adăugăm faptul că estimarea realizată de consilierii 
de probaŃiune privind procentul de persoane trimise în 
supraveghere fără a avea un referat de evaluare realizat în etapele 
anterioare executării pedepsei este de 58,04%. În aceste condiŃii, 
reiterăm atenŃionarea făcută de DirecŃia de probaŃiune (Badea, 
2009): între activitatea de întocmire a referatelor de evaluare şi 
cea de supraveghere se prefigurează o tendinŃă de orientare către 
grupe de vârstă diferite, adică mai mulŃi minori în cazul întocmirii 
referatelor de evaluare, şi mai multe persoane adulte primite în 
supraveghere. Ori, ideal ar fi ca între această funcŃie, de sprijire a 
judiciarului, şi celelalte funcŃii ale serviciilor de probaŃiune să 
existe o coerenŃă. Ideea de coerenŃă se aplică şi în cazul în care 
serviciul de probaŃiune a întocmit referate de evaluare pentru 
persoanele care ajung în supraveghere. La nivel practic, rolul 
referatului realizat pentru instanŃele de judecată este să asiste în 
individualizarea pedepsei. În unele cazuri însă, munca pe care 
consilierii o realizează în această etapă a procesului penal se 
reflectă sumar în etapa executorie.   

„...e ca şi cum ai creiona un portret al inculpatului, cu contextul 
în care a trăit, ajutându-l pe judecător să-şi formeze o părere şi 
să individualizeze pedeapsa pentru respectivul inculpat. Până la 
urmă, ăsta e rolul referatului, asta-i finalitatea.” (asistent social, 
exp. 2 ani) 
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„...uneori şi prin motivarea pe care o vedeam în sentinŃe, mi se 
pare că a fost interpretat oarecum invers decât am scris noi” 
(asistent social, exp. 7 ani) 

„...se anexează la dosarul penal şi se presupune că-l citeşte 
judecătorul... Sunt cazuri în care tu, ca şi consilier, nu vezi 
perspective de reintegrare, cu toată bunăvoinŃa ta. Sunt cazuri în 
care este evident un patern infracŃional. Se vede că el a avut... 
că n-are doar un patern infracŃional, are şi o evoluŃie. A plecat 
de la furt şi a ajuns la tâlhărie. Deci, nu doar că nu a stopat 
comportamentul infracŃional, dimpotrivă... Vine-n 
supraveghere... Şi este genul pe care îl primeşti în supraveghere, 
încerci să-l contactezi, nu prea ai pe cine... De-asta spun că 
presupun că sunt citite...” (asistent social, exp. 2 ani) 

Deşi 86,73% dintre consilierii de probaŃiune au văzut sentinŃe 
în care referatele de evaluare întocmite de ei au fost citate, aceştia 
apreciază că sentinŃele sunt prea puŃin individualizate la contextul 
de viaŃă al persoanei sau conform conŃinutului referatului.  

Graficele din pagina următoare indică o tendinŃă clară de 
apreciere către polul negativ al scalei de evaluare, astfel că, am 
putea trage concluzia că funcŃia de „anexă” (de sprijinire a 
judiciarului) este mai degrabă grefată sistemului penal, decât să fie 
un răspuns la o cerinŃă funcŃională coerentă. BineînŃeles, aşa cum 
am mai arătat anterior, considerăm că acest lucru este natural în 
procesul de dezvoltare al oricărei instituŃii sociale noi, cum este şi 
cazul probaŃiunii.  

În viitor însă, ar fi necesară o evoluŃie către realizarea unei 
sinergii între instituŃiile care conlucrează în cadrul unui sistem. 
Ceea ce înseamnă că, locul probaŃiunii în cadrul sistemului penal 
românesc necesită o definire mai coerentă atât din perspectiva 
complementarităŃii cu celelalte instituŃii penale, cât şi din 
perspectiva resurselor alocate pentru realizarea funcŃiilor care i-au 
fost atribuite. 
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Măsura în care procesul de individualizare a sentinŃelor reflectă: 

Notă: Scală Likert cu 5 valori, unde 1 este polul negativ („în foarte mică măsură”),  
iar 5 este polul pozitiv („în foarte mare măsură”) 
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O primă concluzie pe care o putem trage este aceea că 
problemele actuale de coerenŃă definiŃională se datorează în mare 
parte modalităŃii de organizare instituŃională, care a dus la o 
dependenŃă în plan administrativ şi deci la o alocare deficitară a 
resurselor. Revenim asupra acestui aspect în secŃiunea care 
introduce noŃiunea de „incertitudine funcŃională”. În continuare 
însă trecem la prezentarea celorlalte două funcŃii ale serviciilor de 
probaŃiune: funcŃia de control şi funcŃia de suport. 

 

III.2.2. FuncŃia de control 

În plan execuŃional, atribuŃia principală a serviciilor de probaŃiune 
este aceea de a supraveghea respectarea măsurilor şi obligaŃiilor 
impuse de instanŃă persoanelor condamnate la pedepse 
comunitare. Ca atare, o a doua funcŃie a probaŃiunii este aceea de 
control. Ponderea activităŃii de supraveghere este la fel de mare 
ca şi cea de întocmire a referatelor de evaluare. La nivelul tuturor 
serviciilor procentul pe care îl ocupă această activitate este de 
34,87%. Tabelul din pagina următoare prezintă o comparaŃie între 
servicii pe tipuri de activităŃi (supraveghere, referate de evaluare 
şi altele), care poate fi interpretat după cum urmează.  

În serviciile de rang mic (adică în cele cu până la 4 consilieri 
activi) funcŃia de control este subdimensionată în favoarea 
funcŃiei de „anexă”. Activitatea de supraveghere ocupă o pondere 
mai mică (32,52%) comparativ cu cea de întocmire a referatelor 
de evaluare (39,35%). Deşi în aceste servicii numărul mediu de 
persoane supravegheate pe consilier (29,91) este aproape la fel de 
mare ca în celelalte două tipuri de servicii (28,31, respectiv 
30,59), numărul mediu de referate pe consilier este cel mai mare 
(5,25). ExplicaŃia stă în numărul redus de personal19 şi în aceeaşi 
                                                 
19 Datorită numărului redus de personal, serviciile de rang mic sunt nevoite să se 
orienteze cu precădere către activităŃile urgente sau considerate prioritare 
(referate de evaluare, intrări în supraveghere, etc.). 
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prioritizare necesară a referatelor de evaluare, în special a celor 
realizate conform fostului art. 482 Cpp20.  

Serviciile de probaŃiune care au între 5 şi 9 consilieri activi, 
adică cele de rang mediu, reuşesc într-o mai mare măsură să se 
centreze pe funcŃia de control (35,54%), în special datorită 
numărului mai mic de referate pe care un consilier de probaŃiune 
trebuie să le realizeze lunar (3,91). Însă, funcŃia de „anexă” încă 
are o pondere importantă (32,82%) ca urmare a numărului redus 
de consilieri raportat la volumul de activitate. 

ComparaŃie între servicii pe tipuri de activităŃi în anul 2008 

Număr mediu / consilier 
Servicii 

mici 
Servicii 
medii 

Servicii 
mari 

nr. real  29,91 28,31 30,59 Persoane aflate în 
supraveghere  nr. estimat 30,96 29,94 36,45 

PercepŃia asupra nr. de pers. în suprav.* 3,20 3,07 3,35 

Verificare respectării oblig. prin poliŃie** 4,22 4,14 3,90 

Ponderea supravegherii (%) 32,52 35,54 35,38 

nr. real  5,25 3,91 3,03 Referate de evaluare (lunar) 
nr. estimat 4,33 4,02 3,85 

Afectarea suprav. de referate - art. 482*** 3,73 3,46 3,37 

Realizarea ref. cu ajutorul poliŃiei** 4,52 4,36 3,94 

Ponderea referatelor de evaluare (%) 39,35 32,82 31,98 

Ponderea asistării şi consilierii (%)  6,85 8,26 12,38 
Ponderea altor activităŃi (%) 21,28 23,39 20,27 

* Scală Likert, unde 1 este polul negativ („foarte mic”), iar 5 polul pozitiv („foarte mare”) 
** Scală Likert, unde 1 este polul negativ („niciodată”), iar 5 polul pozitiv („întotdeauna”) 
*** Scală Likert, unde 1 este polul negativ („în foarte mică măsură”), iar 5 polul pozitiv 
(„în foarte mare măsură”) 

Abia în cazul serviciilor cu peste 10 consilieri activi, adică a 
celor considerate mari, se poate vorbi de o tendinŃă de reorientare 
funcŃională adecvată scopului propus instituŃional. În aceste 

                                                 
20 A se vedea indicatorul „afectarea supravegherii de referatele conform art. 
482” – nivel de 3,73, adică o tendinŃă către „foarte mare”. 
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servicii, ponderea cea mai mare o ocupă activitatea de 
supraveghere (35,38%), urmată de alte activităŃi (12,38% asistare 
şi consiliere, iar 20,27% celelalte activităŃi din fişa postului – în 
total 32,65%), iar la final referatele de evaluare (31,98%).  

BineînŃeles, ponderarea activităŃilor în oricare tip de serviciu 
depinde de numărul şi tipul beneficiarilor, pentru că în funcŃie de 
aceste criterii se iau deciziile privind numărul consilierilor. Însă, 
aşa cum arată datele din tabelul anterior, schema de personal 
rămâne încă subdimensionată, ceea ce are ca efect direct 
prioritizarea activităŃii de întocmire a referatelor de evaluare în 
detrimentul funcŃiei de control în marea majoritate a serviciilor 
(cel puŃin în 36 din cele 40 incluse în studiu). Acest lucru indică o 
nevoie stringentă de creştere a numărului consilierilor în serviciile 
considerate de rang mic şi mediu. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea efectivă a supravegherii, 
legislaŃia penală în vigoare prevede ca verificarea măsurii în care 
persoanele supravegheate respectă obligaŃiile impuse de instanŃă 
să se realizeze prin întrevederi la sediul serviciului, vizite ale 
consilierului de probaŃiune la domiciliul persoanelor aflate în 
supraveghere şi colaborarea cu o serie de instituŃii şi persoane 
precum: unităŃi de învăŃământ, instituŃii de calificare profesională, 
poliŃia locală şi alte instituŃii însărcinate cu asigurarea ordinii şi 
liniştii publice, primăria locală, reprezentanŃii autorităŃilor locale, 
unităŃi sanitare, organizaŃii, instituŃii sau specialişti în programe 
de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, familia persoanei 
supravegheate sau orice altă persoană fizică sau juridică care ar 
putea oferi informaŃii. Cel mai adesea însă se apelează la organele 
de poliŃie, acestea reprezentând una dintre resursele externe 
principale utilizate pentru a compensa deficitul de resurse interne.   

„Se colaborează cu poliŃia foarte mult, e nevoie de ei în ceea ce 
priveşte obligaŃiile de a frecventa anumite locuri, de a intra în 
legătură cu anumite persoane. Noi nu putem face lucrul ăsta.” 
(psiholog, exp. 2 ani) 
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„PoliŃia, asta-i cea mai importantă... Se-ntâmplă ca 
supravegheaŃi de-ai noştri să aibă obligaŃia de a nu se întâlni cu 
anumite persoane, de a nu frecventa anumite locuri. În astfel de 
cazuri supraveghem şi noi cât putem, Ńinem permanent legătura 
cu familia... Dar, în special, poliŃia ne poate furniza date.” 
(psiholog, exp. 2 ani) 

„...poliŃia ne acordă, de exemplu, serviciile astea de muncă în 
teren. Dat fiind faptul că sunt mulŃi supravegheaŃi, a 
supraveghea la faŃa locului, pentru a stabili o primă întrevedere 
cu el... atunci trimit poliŃia la el acasă, să-i facă o citare către 
serviciul de probaŃiune. Sau, dacă nu mai ştiu nimic, nu s-a mai 
prezentat de nu ştiu când la serviciul de probaŃiune, îi trimit un 
avertisment. E clar, că dacă i-l trimit prin poştă nu-l va ridica 
niciodată. Şi-atunci i-l trimit prin poliŃie.” (jurist, exp. 8 ani) 

În ceea ce priveşte supravegherea prin intermediul 
întrevederilor şi al vizitelor la domiciliul, principalul factor care 
perturbă desfăşurarea acestor activităŃi în condiŃii optime este 
chiar modalitatea de organizare instituŃională a sistemului de 
servicii. Pe de o parte, există un singur serviciu în fiecare 
reşedinŃă de judeŃ, fapt care face dificilă deplasarea la şi de la 
sediul serviciului atât a consilierilor, cât şi a persoanelor 
supravegheate. Pe de altă parte, lipsa personalităŃii juridice, şi 
deci a bugetului propriu, impune restricŃii în folosirea maşinii de 
serviciu (precaritatea benzinei), precum şi în înfiinŃarea mai 
multor servicii în fiecare judeŃ. De altfel, 50% dintre consilierii de 
probaŃiune au considerat că lipsa resurselor afectează negativ într-
o măsură „mare” sau „foarte mare” activitatea de supraveghere. 
De asemenea, intervine şi prioritizarea referatelor de evaluare.  

„...ăsta este un lucru care pe viitor ar trebui dezvoltat... deci, nu 
ne putem duce [în vizită la domiciliu]... unu la mână, numărul 
de dosare, care este cât de cât mare şi care nu-Ńi permite, plus, 
mai apar referatele care au termene şi trebuie să le faci, şi atunci 
le mai îmbinăm, când mai avem referate într-o anumită comună 
vedem...” (psiholog, exp. 2 ani) 
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„Nu am timp să mă duc în vizite de câte ori aş vrea, mai ales că, 
nu ştiu care este cazul colegilor mei, dar eu am foarte puŃini 
supravegheaŃi din municipiu. Am 5 persoane din 21 care 
locuiesc în localităŃi foarte îndepărtate. De exemplu, ieri am fost 
pe teren într-un sat izolat... Deşi era drumul planificat n-am avut 
benzină pentru a merge până acolo şi au prioritate referatele de 
evaluare cu termen de judecată, iar în altă zi persoanele au fost 
chemate pentru un proces civil  pe care-l aveau pe rol şi la fel n-
am reuşit să ajung...” (asistent social, exp. 2 ani) 

„Benzina pe care o primim lunar trebuie distribuită în aşa fel 
încât să se poată întocmi referatele de evaluare pentru termenele 
de judecată, acestea având prioritate, iar în cazul acesta cel mai 
bine e ca atunci când vrei să faci o deplasare pe teren la 
supravegheaŃi, s-o faci atunci când ai şi un referat în acea 
localitate şi astfel e mai eficient dacă faci mai multe lucruri în 
aceeaşi zi, şi ca timp şi ca benzină consumată.” (asistent social, 
exp. 2 ani) 

Pe lângă organizarea instituŃională, un alt factor care 
influenŃează negativ calitatea acestei activităŃi este numărul mare 
de persoane supravegheate raportat la numărul de consilieri care 
activează în sistem. Consilierii cu vechime ajung să aibă şi până 
la 90 de persoane în supraveghere, iar angajarea de personal nou 
nu poate avea efecte imediate asupra reducerii numărului de 
dosare deoarece este necesară păstrarea continuităŃii în relaŃia 
consilier-beneficiar. Este nevoie să treacă o anumită perioadă de 
timp până când acest număr se diminuează pe cale naturală, adică 
prin ieşirea din supraveghere a persoanelor condamnate, însă 
termenele de încercare sunt în general mari. 

„Ar fi bine dacă s-ar mai angaja personal, asta este clar! Pentru 
că suntem 12, părem aşa mulŃi, dar e de muncă şi cred că încă 
pe atâta chiar ar merge. Ştiu că se făcuse la un moment dat un 
studiu şi ar fi trebuit să fie în Ńară cam 1000-1200 de consilieri, 
cam ăsta era idealul. Ori, din câte ştiu, suntem vreo 300?” 
(jurist, exp. 7 ani) 
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„Nu e normal să am 80 de persoane în supraveghere, sau 100 şi 
câteva. Am avut maxim 120... nu îi poŃi supraveghea! Clar!... 
asta mi-a plăcut mie în FranŃa, unde fiecare consilier, educator 
cum se numeau ei, aveau 25 de măsuri în supraveghere. Iar 
măsuri nu însemnau persoane, pentru că o persoană poate avea 
două sau trei măsuri. Deci, măsuri! Eu mă gândesc că poate nici 
n-am apucat să ajung acasă în ultimul semestru la toŃi. Şi aşa, 
doar că vine să semneze... nu prea înseamnă nimic. Bine, există 
şi un control, totuşi, pe care probabil îl simte el. Dar altceva ar fi 
să am... măcar să zic că am 50” (jurist, exp. 7 ani) 

„...schema ar trebui să fie de 2400 de oameni sau 1200... Noi 
suntem 300, aproape 300. În Anglia, raportul e de 1 la 6 
judecători. La noi, câteva mii de judecători şi 300 de consilieri. 
Ne aşteptăm la aceleaşi rezultate...” (sociolog, exp. 7 ani) 

În acest context, realizarea supravegherii prin intermediul 
vizitelor la domiciliu are loc cu o periodicitate variabilă, în 
funcŃie de data intrării persoanei supravegheate în evidenŃa 
serviciul de probaŃiune (a se vedea graficul următor).  
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Spre exemplu, în primul an de supraveghere se efectuează 

mai des vizite la domiciliu decât la jumătatea executării pedepsei. 
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SituaŃia este oarecum naturală pentru că în prima parte a 
supravegherii se realizează evaluarea nevoilor şi a riscurilor, se 
planifică sentinŃa şi se pun bazele relaŃiei consilier-beneficiar. În 
ceea ce priveşte primul an de supraveghere, cei mai mulŃi 
consilieri de probaŃiune (45,19%) reuşesc să respecte o regulă mai 
veche de a realiza cel puŃin două vizite la domiciliul persoanei 
supravegheate, iar 18,27% chiar mai des, o dată la 2-3 luni. Spre 
jumătatea perioadei de executare, vizita la domiciliu se realizează 
mai rar. Ponderea celor care realizează o vizită pe an creşte de la 
26,92% în prima parte a executării pedepsei, la 40,30% în a doua 
parte. 

Lipsa resurselor este un aspect care ridică probleme nu doar 
serviciilor de probaŃiune, ci şi beneficiarilor acestei instituŃii 
atunci când trebuie să respecte măsurile şi obligaŃiile impuse de 
instanŃă. Pentru o parte dintre persoanele supravegheate 
deplasarea la sediul serviciului de probaŃiune în vederea 
respectării programei întrevederilor este dificilă datorită situaŃiei 
financiare deficitare. Un alt motiv important al neprezentării 
persoanelor supravegheate la întrevederi este incompatibilitatea 
dintre programul de la locul de muncă şi programul serviciului de 
probaŃiune sau lipsa de înŃelegere din partea angajatorului pentru 
acordarea de învoiri. Ori, păstrarea locului de muncă este un 
factor care contribuie semnificativ la reintegrarea socială a 
persoanei supravegheate. Pe lângă aceste aspecte, într-o oarecare 
măsură neimputabile, consilierii de probaŃiune au menŃionat şi 
dezinteresul persoanei supravegheate, neînŃelegerea consecinŃelor 
nerespectării măsurilor şi obligaŃiilor, neatenŃia sau deplasările în 
străinătate. Conform estimărilor făcute de consilieri, în medie, un 
procent de 12,22% dintre persoanele aflate în supraveghere 
încalcă cel puŃin odată măsurile şi obligaŃiile impuse de instanŃă, 
iar un procent de 2,29% recidivează.  
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Un aspect interesant privind conŃinutul supravegherii este 
acela că activitatea presupune mai mult decât control, uneori 
distincŃia dintre controlul obligaŃiilor şi sprijinirea persoanei fiind 
una artificială ca urmare a delimitării realizate de legislaŃia în 
vigoare între supraveghere şi acordarea de asistenŃă şi consiliere 
la cerere. Printre obligaŃiile impuse de instanŃă21 se numără 
urmarea de către persoana condamnată a unor cursuri de 
învăŃământ ori de calificare, urmarea de tratamente sau primirea 
de îngrijire în scopul dezintoxicării, precum şi prestarea unei 
activităŃi neremunerate, adică muncă în folosul comunităŃii. Toate 
aceste obligaŃii presupun în practică mai mult decât asigurarea de 
către consilier că sunt respectate. Presupun şi sprijin şi motivare 
în vederea respectării lor. 

„ObligaŃiile se împart în două feluri: obligaŃii în care o persoană 
este obligată să  nu intre în legătură cu anumite persoane sau să 
nu frecventeze anumite locuri (aici e obligaŃie unde persoana 
trebuie să se abŃină, ca să zic aşa – obligaŃie pasivă i-aş spune 
eu), faŃă de obligaŃiile active când fie trebuie să desfăşoare o 
activitate neremunerată, fie să urmeze un curs de calificare. Şi 
atunci, în cazul acestor obligaŃii active, de obicei, atunci când 
constaŃi că persoana nu are resursele necesare... nu ştie cum să 
procedeze (că nu degeaba a primit acele obligaŃii, ci pentru a 
dezvolta abilităŃile astea), atunci încerc să mă implic şi eu 
alături de ea fie spunându-i ce să facă, fie uneori chiar merg eu, 
dar, oarecum arătându-i şi cum să procedeze şi mergând un pic 
şi pe motivaŃia ei.” (psiholog, exp. 2 ani) 

Astfel că, ceea ce este subsumat activităŃii de supraveghere 
intră de multe ori sub incidenŃa unei activităŃi de asistare a 
persoanelor condamnate în vederea reintegrării lor sociale, deşi 
mulŃi consilieri nu o raportează în statistica serviciului datorită 
inexistenŃei dosarului de reintegrare socială şi supraveghere. În 
acest fel, am putea spune că funcŃia de control se suprapune, 

                                                 
21 Vezi art. 863, alin. 3 şi art. 103, alin. 3, Cod penal. 
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juridic şi practic, cu a cea de-a treia funcŃie a probaŃiunii – aceea 
de suport – despre care discutăm în continuare. 

 

III.2.3. FuncŃia de suport 

Reintegrarea socială presupune înainte de toate funcŃionalitate 
individuală, care este realizabilă în cazul persoanelor condamnate 
în mare măsură prin acordarea de sprijin şi prin motivare în 
vederea schimbării. Conform legislaŃiei în vigoare, asistarea şi 
consilierea se acordă doar dacă persoana supravegheată depune o 
cerere scrisă la serviciul de probaŃiune, fapt care se întâmplă 
foarte rar. Datele statistice ale DirecŃiei de probaŃiune din anul 
2007 relevă faptul că doar 7,08% dintre persoanele supravegheate 
au solicitat în scris asistare şi consiliere. Însă realitatea legislativă 
şi scriptică diferă în mare măsură de realitatea concretă. Uneori, 
persoanele condamnate devin reticente când sunt informate cu 
privire la această procedură. Alteori, consilierii de probaŃiune sunt 
suprasolicitaŃi în realizarea altor activităŃi pentru a motiva 
îndeajuns persoana condamnată să urmeze această procedură. În 
alte cazuri, nevoia persoanei este punctuală, procedura necesitând 
mai mult efort şi timp decât rezolvarea efectivă a problemei. De 
asemenea, se întâmplă frecvent ca persoanele supravegheate să nu 
aibă suficiente resurse (financiare şi de timp) pentru a se deplasa 
mai des la sediul serviciului. Astfel că, sprijinul este de cele mai 
multe ori acordat în timpul întrevederilor de supraveghere. 

„Practic se mai dă şi pe lângă, fiindcă instituŃional n-ai cum să 
lucrezi numai la cerere. Deci, din practică, mi s-a dovedit că 
deschid un dosar, vine omul cu o problemă la mine, îi deschis 
dosarul cum zice legea, îi fac toate hârtiile, le pun în dosar, el 
venind la mine l-am orientat unde are de dus, se duce, îşi 
rezolvă problema şi uită să mai vină înapoi. Şi eu rămân cu 
dosarul în aer. Şi atunci, ca să  nu mai rămân cu dosarele în aer, 
să mă chinui dup-aia să le închid, nu i-l mai fac deloc. Îl 
orientez şi cu asta basta.” (sociolog, exp. 7 ani) 



 

Capitolul III – Analiza funcŃională a sistemului de probaŃiune 

 55 

„...cam acordăm şi fără... de exemplu, dacă vrea să se angajeze: 
el nu ştie unde să se ducă şi ce să facă, şi ce acte îi trebuie. Îi 
oferi informaŃiile necesare. E o mică, mică formă de asistare.” 
(jurist, exp. 7 ani) 

„AsistenŃa şi consilierea presupune o cerere, deschiderea unui 
dosar de asistenŃă şi consiliere, urmărirea, efectuarea unui 
plan... deci, e un pic mai multă birocraŃie dacă faci exact cerere 
de consiliere... putem să facem şi lucrul ăsta, nu-i nicio 
problemă... dar, de cele mai multe ori, dacă nu sunt complicate 
lucrurile şi nu identificăm mai multe nevoi, facem activitatea 
asta de sprijinire, într-adevăr de asistare, dar în cadrul 
supravegherii.” (psiholog, exp. 2 ani) 

„Ne gândim cum să facem să reuşim să-i aducem din 
localităŃile lor care sunt destul de departe la noi, în primul rând 
pentru asistenŃă şi consiliere, pentru că mulŃi nu au bani de 
transport. Să vină să facem asistenŃă şi consiliere este o 
problemă. Este adevărat, este o sumă infimă la un mijloc de 
transport, dar aceştia chiar nu au bani şi primăriile ne-au cam 
spus că nu prea au posibilitatea să-i susŃină.” (jurist, exp. 2 ani) 

„Reuşim destul de greu să-i convingem să facă o cerere. Ei vin 
cu probleme stringente şi imediate, dacă ai putea să le rezolvi 
atunci. Şi majoritatea solicitau locuri de muncă... Dar n-au 
buletine. Au nevoie de certificat pentru copil sau chestii din 
astea şi este absurd sau este stupid să te apuci să-i faci dosar, un 
ditamai dosar, care trebuie să conŃină nu ştiu câte documente, 
pentru că i-ai făcut o adresă să-l ajuŃi la o instituŃie să îl ia în 
evidenŃa lor. E o simplă adresă, doar atât, n-ai făcut decât să 
intermediezi. Şi pentru adresa aia trebuie să faci mii de 
planuri...” (asistent social, exp. 8 ani) 

„Oricum fac asistare şi consiliere la.... nu la toŃi, că acuma să 
fim serioşi, nu cu toŃi poŃi să... sunt unii care vin să respecte 
măsurile şi atât. Dar cei care stau de vorbă, şi vor să stea de 
vorbă, şi vor să-Ńi spună ce probleme au, oricum se face asistare 
şi consiliere. Deci, dacă au o problemă, fix, nu-i dau foaia: ia şi 
scrie aicea că soliciŃi asistenŃă şi consiliere în vederea 
rezolvării conflictului cu mama. Adică nu... Dar asistenŃă şi 
consiliere se face...” (psiholog, exp. 2 ani) 
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În aceste condiŃii, cei mai mulŃi dintre consilieri (un procent 
de 64,60%) consideră că, în unele cazuri, ar fi necesară acordarea 
de asistare şi consiliere şi fără formularea în scris a unei cereri 
explicite. S-ar da astfel posibilitatea să se decidă, la nivelul 
serviciului de probaŃiune sau în instanŃă, asistarea şi consilierea 
obligatorie a unor persoane (vezi graficul următor).  
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O situaŃie de acest gen este aceea în care persoana aflată în 

supraveghere nu conştientizează faptul că are o nevoie sau că se 
confruntă cu o problemă. Este ceea ce se numeşte în limbaj de 
specialitate faza de precontemplare a modelului schimbării 
proiectat de Prochaska şi DiClemente (1986)22. Ca atare, munca 
de motivare este considerată de o parte din consilieri ca fiind 
muncă ce intră sub incidenŃa asistării şi consilierii, nu neapărat 
care premerge această activitate. De asemenea, sunt consilieri 
care consideră necesară asistarea persoanelor fără cerere 
prealabilă dacă în procesul de supraveghere se identifică nevoi, în 
cazuri de criză, urgente sau punctuale, în cazul dependenŃelor sau 
a riscului crescut de recidivă. Un procent de 7,53% dintre 
consilierii care ar acorda asistare fără cerere consideră că această 

                                                 
22 Se recomandă Miller şi Rollnick (2002) pentru o aplicaŃie a modelului 
schimbării la metoda interviului motivaŃional. 
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activitate este necesară în toate cazurile, plecând de la premisa că 
dacă respectiva persoană a comis o infracŃiune, atunci în mod clar 
există o serie de nevoi criminogene care necesită atenŃie 
deosebită. 

Ca atare, putem identifica o multitudine de explicaŃii pentru 

nivelul scăzut al cererilor scrise de asistare şi consiliere. 
Interesant este faptul că cele mai multe dintre explicaŃii nu sunt 
legate neapărat de obligativitatea completării cererii scrise, ci de 
alte aspecte pe care le-am putea grupa după cum urmează: 

Tipologie ExplicaŃii care Ńin de: 

Consilier � lipsa motivării suficiente din partea 
consilierilor; 

� realizarea asistării în timpul supravegherii. 

Individuală 

Beneficiar � lipsa resurselor financiare pentru deplasare la 
sediul serviciului; 

� lipsa timpului datorită locului de muncă; 
� lipsa nevoilor / nevoi care nu necesită asistare; 
� neconştientizarea nevoilor şi a problemelor; 
� considerarea că îşi pot rezolva singuri 

problemele; 
� dezinteres faŃă de situaŃia în care se află; 
� lipsa de încredere în instituŃii, inclusiv în 

serviciul de probaŃiune; 
� disconfort faŃă de participarea la întrevederi 

mai dese; 
� neînŃelegerea diferenŃei între supraveghere şi 

asistare; 
� prejudecăŃi faŃă de activitatea de asistare şi 

consiliere; 
� nivelul scăzut al educaŃiei. 

Structurală � imposibilitatea acoperirii nevoilor de către sistemul de 
probaŃiune; 

� necesitatea întocmirii cererii / neobligativitatea asistării; 
� distanŃă mare între domiciliu şi sediul serviciului de 

probaŃiune. 
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Graficul următor prezintă distribuŃia descendentă a acestor 
tipuri de explicaŃii privind numărul scăzut al cererilor scrise de 
asistenŃă şi consiliere. În capul listei se află lipsa resurselor 
persoanelor pentru deplasarea la sediul serviciului de probaŃiune 
(29,20%), urmată de neconştientizarea nevoilor şi a problemelor 
(19,47%) şi de lipsa timpului ca urmare a programului de la locul 
de muncă (18,58%). 
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Lipsa resurselor financiare pentru deplasare la SP

 
Un alt aspect important privind activitatea de asistare şi 

consiliere este acela că serviciul de probaŃiune, ca instituŃie 
publică, deşi prin statutul său urmăreşte reintegrarea socială a 
infractorilor, nu are ca specific acordarea de prestaŃii şi servicii 
sociale. Ca atare, pentru a acoperi nevoile clienŃilor, serviciul de 
probaŃiune colaborează cu alte instituŃii publice sau private. Cu 
excepŃia zonelor urbane, unde eficienŃa colaborărilor este 
satisfăcătoare, reŃeaua instituŃională la care se poate apela în 
mediul rural este deficitară sau inaccesibilă comparativ cu nevoile 
şi/sau resursele persoanelor aflate în supraveghere: fie nu există 
instituŃii care să ofere serviciul dorit,  fie dacă există dispun de 
resurse insuficiente (de exemplu puŃine locuinŃe sociale, lipsa 
comunităŃilor terapeutice pentru consumatorii de droguri) sau 
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beneficiarii nu au resursele necesare pentru a le accesa (de 
exemplu plata cursurilor de calificare). În primii ani de 
funcŃionare, multe servicii de probaŃiune accesau serviciile sociale 
puse la dispoziŃie de organizaŃiile neguvernamentale. FaŃă de 
instituŃiile sectorului public, cel mai mare avantaj al programelor 
derulate de aceste organizaŃii este faptul că pot dezvolta programe 
adaptate nevoilor specifice beneficiarilor. Acestea însă s-au 
dovedit a fi fluctuante, în special datorită finanŃărilor pe termen 
scurt, astfel că, cele mai multe servicii de probaŃiune sunt acum 
orientate către colaborări cu instituŃii din sectorul public. Acesta 
însă este un sector birocratizat, uneori reticent în a intra în contact 
cu persoane condamnate, cu resurse limitate raportat la numărul 
de cereri şi cu o reŃea dezvoltată cu prioritate în mediul urban. 

„În 2000, când s-a înfiinŃat probaŃiunea, era o perioadă foarte 
bună, pentru că erau foarte multe ONG-uri, existau o serie de 
finanŃări prin tot felul de programe Phare. Toată situaŃia a 
continuat până prin 2001-2002, când deja finanŃările au început 
să pună accentul pe instituŃii publice, şi au început să fie retrase 
din sfera aceasta de ONG-uri, astfel încât mulŃi cu care 
colaboram în perioada aia au dispărut sau au fost nevoiŃi să îşi 
găsească alte domenii care sunt finanŃate şi care nu prea au de-a 
face cu probaŃiunea, sau alte modalităŃi de finanŃare. Şi atunci s-
a produs trecerea către... hai să lucrăm cu instituŃiile publice, 
care la un moment dat au tot fost blamate că nu fac, că nu dreg. 
Dar, la un moment dat te trezeşti că n-ai ce face şi că trebuie să 
lucrezi cu ei. Atunci lucrezi cu tot ce înseamnă instituŃie 
publică: primării, direcŃii generale de asistenŃă socială, agenŃii 
locale de ocupare şi formare profesională, şcoli, inspectorate 
şcolare, centre de evaluare anti-drog – CEPCA, spitale... 
RaŃionamentul este că ele sunt permanent finanŃate... Deci, 
există o stabilitate, clar... fac ceea ce trebuie făcut, nu te poŃi 
trezi în multe situaŃii cu refuzuri... cel mult cu o listă de 
aşteptare.” (jurist, exp. 8 ani) 
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„Se întocmesc protocoale, totul e OK, hârtii, da, da, da, ne 
ajutăm şi nu ştiu ce. Dar, când ajungi efectiv să ceri ajutor... 
Referitor la fundaŃia aceasta, au fost foarte încântaŃi, totul a 
mers strună, au mers cu o persoană, acolo i s-a făcut o 
consultaŃie medicală, dar când a venit vorba să-i ajute în 
continuare cu resurse materiale, cu... au zis că doar (...) pot să le 
ofere, pentru că nu au destule resurse.” (pedagog, exp. 2 ani) 

Ca urmare a acestor limite în desfăşurarea activităŃii de 
asistare şi consiliere, serviciile de probaŃiune tind să îşi focalizeze 
resursele disponibile cu precădere în sensul prevenirii recidivei şi 
mai puŃin în sensul restabilirii funcŃionalităŃii sociale a individului 
(a se vedea graficele din pagina următoare). FuncŃia de suport este 
deci canalizată către acoperirea nevoilor criminogene, adică a 
celor care se află în directă legătură cu infracŃiunea, şi mai puŃin 
către acoperirea nevoilor sociale ale persoanei supravegheate, deşi 
legislaŃia în vigoare (în speŃă HG nr. 1239/2000 cu modificările şi 
completările făcute în anul 2008) prevede evaluarea şi acoperirea 
prin asistare şi consiliere a tuturor nevoilor – deopotrivă 
criminogene şi sociale – ale persoanelor supravegheate. 
 

III.2.4. InovaŃia funcŃională în probaŃiune 

Pentru a îndrepta o parte din deficienŃele întâmpinate în 
desfăşurarea activităŃii de asistare şi consiliere, serviciile de 
probaŃiune experimentează o serie de programe individuale şi de 
grup ce urmăresc schimbarea comportamentală a persoanelor 
condamnate. LegislaŃia în vigoare prevede posibilitatea elaborării 
şi derulării unor astfel de programe, însă fondurile alocate de la 
bugetul de stat cu acest scop au fost insuficiente. Cele mai multe 
programe au fost dezvoltate cu sprijin din străinătate (în special 
din Marea Britanie şi Olanda), la iniŃiativa specialiştilor din 
probaŃiune. IniŃiativa dezvoltării acestor programe se originează 
în interiorul sistemului de probaŃiune şi nu reprezintă în mod 
necesar un răspuns al acestuia la cerinŃele sistemului penal. 
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Măsura în care activitatea de asistare şi consiliere: 

Notă: Scală Likert cu 5 valori, unde 1 este polul negativ („în foarte mică măsură”),  
iar 5 este polul pozitiv („în foarte mare măsură”) 
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Astfel că, subscriem această arie a funcŃiei de suport 
conceptului de inovaŃie funcŃională, prin care înŃelegem 
perfecŃionarea, din iniŃiativă proprie, a capacităŃilor tehnice 

şi/sau organizatorice pe care le deŃine la un moment dat o 

instituŃie socială, în vederea raŃionalizării funcŃiilor pe care le 

îndeplineşte în cadrul sistemului din care face parte. Aplicat la 
situaŃia probaŃiunii, prin intermediul conceptului de inovaŃie 
funcŃională putem explica modalitatea în care comunitatea 
consilierilor de probaŃiune încearcă, de la instituirea serviciilor în 
anul 2000, să îşi perfecŃioneze munca şi să identifice soluŃii 
eficiente în vederea atingerii scopului de reintegrare socială a 
infractorilor. Până în prezent, cele mai eficiente programe de 
motivare în vederea schimbării au fost de tip individual. 
Programele de grup se aplică cu precădere în serviciile în care 
există consilieri de probaŃiune specializaŃi şi în care sunt suficienŃi 
beneficiari, întrucât criteriile de admitere în program reduc foarte 
mult şansele de participare. De asemenea, în unele servicii de 
probaŃiune din Ńară au existat iniŃiative de dezvoltare a unor 
programe axate pe nevoile specifice ale beneficiarilor lor. 
 

 

III.3. Incertitudinea funcŃională în probaŃiune 
 

În ceea ce priveşte viitorul apropiat, există semnale de reformă a 
cadrului juridic penal, în martie 2007 Ministerul JustiŃiei 
propunând spre dezbatere publică ultimele proiecte de Cod penal 
şi de Cod de procedură penală, iar în februarie 2009 Guvernul 
aprobându-le împreună cu proiectul Legii privind executarea 
pedepselor. Aşa cum am arătat anterior, aceste proiecte legislative 
prevăd introducerea unor noi modalităŃi de executare a pedepselor 
neprivative de libertate (munca în folosul comunităŃii), de 
individualizare a pedepselor (amânarea aplicării pedepsei, măsuri 
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şi obligaŃii impuse liberaŃilor condiŃionat), precum şi de 
sancŃionare a minorului (stagiul de formare civică, supravegherea, 
consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică) care 
lărgesc simŃitor atribuŃiile serviciilor de probaŃiune. Este de 
aşteptat însă ca aceste noi atribuŃii să ducă la o dezvoltare 
iraŃională din punct de vedere funcŃional în cazul în care nu se 
Ńine cont de modalitatea actuală de organizare a serviciilor şi de 
resursele disponibile. În acest sens putem vorbi de o incertitudine 

funcŃională, prin aceasta înŃelegând acea stare în care nu se poate 

încă prezice rezultatul schimbărilor asupra funcŃiilor pe care le 

îndeplineşte o instituŃie socială.  

„Mă frământă, ce Ńi-am spus, intrarea unui nou cod penal, care 
deja este un lucru destul de inevitabil... Nu vorbesc acuma de 
minori sau de amenzi, ci de treburi care sunt strict legate de 
probaŃiune. Vorbesc de suspendări, vorbesc de munca cu 
liberaŃii condiŃionat, care în probaŃiune nu se poate spune stai, 
că astea nu sunt specifice mie. Dacă pe minorii cu amendă 
penală e clar că oricând îi poate da la o parte, spunând că nu 
intră în activităŃile ei, în ceea ce priveşte suspendarea executării 
pedepsei, supravegherea liberaŃilor condiŃionat, reintegrarea lor 
socială, aici e clar că e business-ul probaŃiunii... şi dacă e să 
analizăm şi cifrele de beneficiari care sunt generaŃi de aceste noi 
modificări ale codului penal, mă tem că probaŃiunea chiar nu-i 
pregătită.” (psiholog, exp. 8 ani) 

„...sunt foarte multe lucruri care ne privesc şi pe noi şi pe 
minori... dar, de exemplu, nimeni nu s-a gândit la pregătirea 
oamenilor care vor face lucrul ăsta, nimeni nu s-a gândit dacă 
oamenii ăştia într-adevăr pot face lucrul ăsta, dacă sunt ei 
suficienŃi să facă lucrul, pentru că, dacă te raportezi la 
numărul minorilor care comit infracŃiuni şi care ar trebui să fie 
pedepsiŃi şi la numărul celor care lucrează în probaŃiune şi ce 
trebuie să facă cei din probaŃiune... nu fac doar lucrul cu 
minorii... e o mare discrepanŃă... şi atunci, undeva se va 
întâmpla ceva. Nu ştiu, nu ştiu ce va fi dacă nu se vor lua 
măsuri, dacă nu se suplimentează personalul...” (psiholog, exp. 
8 ani) 
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În contextul prezent de organizare instituŃională, în care 
serviciile de probaŃiune sunt în subordinea administrativă a 
tribunalelor (deci fără un buget propriu), cu un singur serviciu 
disponibil pe raza unui judeŃ (chiar şi cu două, în perspectiva 
înfiinŃării sediilor secundare), cu schema de personal prezentă şi 
cu lipsa de compartimentare pe tipuri de activităŃi, cei mai mulŃi 
dintre consilierii de probaŃiune sunt incerŃi cu privire la 
posibilitatea de acoperire eficientă a cerinŃelor funcŃionale care se 
prevăd în viitorul apropiat. În acest caz există cel puŃin două 
alternative în reorganizare:  

� înfiinŃarea de servicii la nivelul fiecărei judecătorii, acestea 
rămânând în subordinea administrativă a instanŃelor de 
judecată;  

� înfiinŃarea unei AutorităŃi NaŃionale de ProbaŃiune, trecerea 
serviciilor de probaŃiune în subordinea administrativă a 
acesteia şi mărirea reŃelei de servicii.  

Există avantaje şi dezavantaje de partea ambelor alternative, 
însă analiza cost-beneficiu a acestora depăşeşte spaŃiul şi interesul 
rezervat acestei cercetări. Cel mult, putem imagina proiectiv o 
serie de riscuri pe care le pot ridica ambele alternative. Pe de o 
parte, în cazul înfiinŃării de noi servicii la nivelul judecătoriilor nu 
se rezolvă dependenŃa financiară care a generat probleme la 
nivelul tribunalelor (ne referim aici la problema spaŃiilor, a 
benzinei, etc.). Pe de altă parte, înfiinŃarea unei AutorităŃi 
NaŃionale de ProbaŃiune presupune începerea unui proces mai 
îndelungat de dezvoltare instituŃională: construirea schemei 
organizaŃionale, a relaŃiilor ierarhice şi a procedurilor de lucru, 
angajarea de personal pentru departamentele nou înfiinŃare 
(financiar-contabil, resurse umane, relaŃii cu publicul, etc.), 
identificarea de spaŃii pentru serviciile existente şi pentru cele 
proiectate să se înfiinŃeze, compartimentarea serviciilor în funcŃie 
de noile atribuŃii, etc.  



 

Capitolul III – Analiza funcŃională a sistemului de probaŃiune 

 65 

Există şi riscul ca niciuna dintre aceste alternative de 
organizare, precum nici forma actuală de organizare, să nu ducă la 
soluŃionarea problemelor de natură practică în privinŃa modalităŃii 
în care serviciile de probaŃiune vor putea să îşi îndeplinească noile 
atribuŃii. Spre exemplu, proiectul Legii privind executarea 
pedepselor prevede că serviciile de probaŃiune „pot încredinŃa 
executarea măsurilor educative neprivative de libertate prevăzute în 
Codul penal în cadrul organizaŃiilor neguvernamentale de profil” 
(art. 112, alin. 1). În ceea ce priveşte măsura consemnării la sfârşit 
de săptămână, acelaşi proiect legislativ prevede că supravegherea 
„se realizează de către serviciul de probaŃiune de pe lângă 
tribunalul în a cărui rază teritorială locuieşte minorul, prin vizite 
regulate sau inopinate ale consilierului de probaŃiune la domiciliul 
minorului” (art. 109, alin. 1). Şi nu în ultimul rând, proiectul mai 
prevede ca supravegherea executării măsurii de asistare zilnică să 
fie realizată „de serviciul de probaŃiune de pe lângă tribunalul în a 
cărui rază teritorială locuieşte minorul” (art. 110, alin. 1). Sunt 
câteva probleme de subliniat aici. În primul rând, aşa cum am 
arătat anterior, reŃeaua disponibilă de ONG-uri este redusă în 
raport cu nevoile preconizate să se nască odată cu adoptarea 
acestor proiecte legislative. Este posibil ca numărul ONG-urilor 
să crească datorită prevederilor privind acordarea de subvenŃii de 
la bugetul de stat sau de la bugetele locale23, însă acest proces va 
dura. În al doilea rând, distanŃele mari dintre sediile serviciilor de 
probaŃiune şi domiciliile minorilor, precum şi resursele deficitare 
pentru deplasare, sunt de aşteptat să îngreuneze realizarea de 
vizite regulate sau inopinate în cazul consemnării la sfârşit de 
săptămână. De asemenea, conform Regulamentului actual de 
ordine interioară, programul de lucru al serviciilor de probaŃiune 
este de 5 zile pe săptămână (de luni până vineri), 8 ore pe zi. 
Astfel că, pentru a se da posibilitatea efectuării vizitelor în timpul 

                                                 
23 A se vedea art. 112, alin. 4, proiectul Legii privind executarea pedepselor. 
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orelor de muncă este necesară modificarea acestor prevederi. Iar 
în al treilea rând, proiectul Legii privind executarea pedepselor nu 
specifică suficient de clar dacă asistarea zilnică presupune 
menŃinerea contactului zilnic dintre consilierul responsabil de caz 
şi minor, caz în care încă odată există problema datorată 
distanŃelor mari dintre sediile serviciilor de probaŃiune şi 
domiciliile minorilor, precum şi resursele deficitare pentru 
deplasare.  

În acest context, consilierii de probaŃiune au opinii diferite 
cu privire la instituŃia care ar trebui să aibă în atribuŃie 
supravegherea măsurilor educative neprivative de libertate ale 
minorului. Aşa cum arată graficul următor consilierii se împart în 
trei mari grupuri: cei care susŃin că supravegherea acestor măsuri 
este de competenŃa serviciilor de probaŃiune (39,38%), cei care 
susŃin că minorii care răspund penal ar trebui să fie în grija 
sistemului de asistenŃă socială (38,50%) şi cei care consideră că 
este utilă o colaborare în diferite aranjamente (11,50%). Cele mai 
multe argumente aduse în favoarea serviciilor de probaŃiune sunt 
legate de personalul deja calificat în lucrul cu minorii delincvenŃi, 
dar şi de experienŃa şi metodologiile de lucru existente ori de 
faptul că supravegherea acestor măsuri se subsumează scopului 
instituŃional. Argumentele aduse pentru trecerea acestor măsuri în 
atribuŃia exclusivă a serviciilor publice de asistenŃă socială Ńin de 
faptul că aceste servicii au deja în atribuŃii măsurile de protecŃie 
specială a minorilor care comit fapte penale dar nu răspund penal, 
dispun de personal specializat şi numeros, precum şi de resurse 
materiale. Alt argument este faptul că aceste servicii sunt mai 
apropiate de domiciliul minorului, cunosc deja contextul său de 
viaŃă şi pot realiza o monitorizare mai rapidă. De asemenea, prin 
transferul acestei atribuŃii către sistemul de asistenŃă socială se 
evită contactul minorului cu mediul execuŃional penal al adulŃilor. 
Şi nu în ultimul rând, un argument în favoarea serviciilor publice 
de asistenŃă socială este adus prin comparaŃia făcută cu resursele 
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serviciilor de probaŃiune: lipsa de resurse umane şi materiale cu 
care se confruntă sistemul de probaŃiune va duce la o realizare 
ineficientă a unor astfel de atribuŃii. În ceea ce priveşte opŃiunea 
privind colaborările inter-instituŃionale, consilierii au imaginat o 
multitudine de aranjamente, în funcŃie de specificul măsurilor 
educative.  

InstituŃia cea mai potrivită pentru a supraveghea  măsurile 
educative în comunitate (%)

39.38%

38.50%

2.21%

1.77%

1.77%

11.50%

1.33%3.54%

SP

SPAS

ONG

Politia

Alta
Co laborare

Nu stiu

NR

 

PercepŃia incapacităŃii de a face faŃă noilor atribuŃii de către 
cei mai mulŃi consilieri (un procent de 88,50%), precum şi 
negarea de către aceştia a noilor atribuŃii ce se prevăd în privinŃa 
măsurilor educative neprivative de libertate (un procent de 
53,54%) sunt în măsură să confirme ipoteza incertitudinii 
funcŃionale. Deşi este clară iminenŃa intrării în vigoare a noilor 
proiecte legislative, cei mai mulŃi consilieri nu pot prezice măsura 
în care probaŃiunea ar putea face faŃă noilor cerinŃe funcŃionale. 
Principalii factori care contribuie la această stare sunt legaŃi de 
capacitatea instituŃională (resurse umane şi materiale deficitare) şi 
structura organizatorică (gradul redus de acoperire în teritoriu).  
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III.4. DistanŃa între scop, cerinŃe funcŃionale şi funcŃii 
 

Am discutat pe parcursul acestui demers de cercetare despre 
funcŃiile pe care le îndeplineşte această nouă instituŃie socială în 
Ńara noastră. Acum vom discuta despre distanŃa dintre aceste 
funcŃii şi scopul propus instituŃional, respectiv nevoile pe care le 
are de satisfăcut. Ne interesează deci în ce măsură instituŃia 
probaŃiunii produce efectele care i-au fost intenŃionate. 

Au fost identificate în două surse formulări privind scopul 
sistemului de probaŃiune în România. Prima formulare se 
regăseşte în legislaŃia de organizare şi funcŃionare a serviciilor de 
probaŃiune şi propune în fapt două deziderate: reintegrarea socială 
a infractorilor şi supravegherea acestora. A doua provine dintr-un 
document intern al DirecŃiei de probaŃiune şi propune de 
asemenea mai multe deziderate: asistarea instanŃelor de judecată, 
supravegherea infractorilor, reducerea criminalităŃii, reducerea 
costurilor şi a consecinŃelor încarcerării inutile.  

„În vederea reintegrării sociale a persoanelor care au săvârşit 
infracŃiuni, menŃinute în stare de libertate, şi a supravegherii 
executării obligaŃiilor stabilite de instanŃa de judecată în 
sarcina acestora, se înfiinŃează, sub autoritatea Ministerului 
JustiŃiei, serviciile de reintegrare socială a infractorilor şi de 
supraveghere a executării sancŃiunilor neprivative de 
libertate...” (art. 1, OG nr. 92/2000) 

„Rolul serviciului de probaŃiune românesc este să servească 
instanŃele de judecată şi publicul prin supravegherea 
infractorilor în comunitate în vederea reducerii criminalităŃii, 
precum şi a costurilor şi consecinŃelor încarcerării inutile.” 
(DirecŃia de probaŃiune apud Durnescu, 2008a, 274) 

Este necesară o remarcă în legătură cu aceste formulări. Din 
perspectiva finalităŃii, supravegherea infractorilor nu poate 
reprezenta un scop în sine, ci mai degrabă o activitate prin 
intermediul căreia se doreşte atingerea unei stări de dezirabilitate 
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(spre exemplu aceea de minimizare a riscului de recidivă al 
persoanelor supravegheate) şi se solicită acoperirea unei nevoi 
funcŃionale (aceea ce control al comportamentului individului pe 
parcursul executării pedepsei).  

În analiza distanŃei am plecat de la o perspectivă procesuală 
a relaŃiei dintre cerinŃele funcŃionale, activitate, funcŃie şi scop pe 
care o putem vizualiza folosind schema următoare: 

 
Această schemă pleacă de la premisa existenŃei unor cerinŃe 

ale sistemelor sociale ce necesită soluŃionare pentru a putea 
funcŃiona la capacitate optimă. Nevoile (sau cerinŃele funcŃionale) 
pot fi acoperite printr-o multitudine de alternative. În cazul 
nostru, cerinŃele sistemului social în ansamblul său, precum şi 
cele ale sistemului penal pot fi acoperite prin intermediul 
instituŃiei probaŃiunii sau, dacă s-ar considera mai oportun, prin 
intermediul altor instituŃii sociale alternative. ActivităŃile pe care 
le întreprind serviciile de probaŃiune sunt orientate către un scop, 
care reprezintă starea de dezirabilitate. Structurarea şi organizarea 
activităŃilor pot avea consecinŃe intenŃionate, caz în care vorbim 

CerinŃe funcŃionale  
nevoi nesatisfăcute 

Activitate 
mijloceşte procesul de 

trecere către scop 

Sistemul social 

Sistemul penal 

InstituŃia probaŃiunii 

InstituŃii sociale alternative 

Scop  
stare dezirabilă 

FuncŃie 
consecinŃa activit. 

manifestă / intenŃionalitate 

latentă / neintenŃionalitate 

parŃial 
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de îndeplinirea unor funcŃii manifeste care duc la îndeplinirea 
scopului propus, însă pot avea şi consecinŃe neinŃenŃionate, care 
nu duc la starea de dezirabilitate, ci la alte stări mai mult sau mai 
puŃin benefice. De asemenea, putem vorbi şi de o realizare 
parŃială a intenŃionalităŃii. 

Folosind această perspectivă, se prefigurează cu mai multă 
claritate itemii care conduc la analiza funcŃională a sistemului de 
probaŃiune (vezi graficul următor). Putem structura aceşti itemi 
conform unui model ecologic de raportare a sistemului de 
probaŃiune la celelalte două sisteme (cel de justiŃie penală şi cel 
social în ansamblul său).  

 
Primele cerinŃe funcŃionale pe care instituŃia probaŃiunii 

trebuie să le îndeplinească sunt cele ale sistemului penal. 
InformaŃiile despre inculpat sunt asigurate prin intermediul 
activităŃii de întocmire a referatelor de evaluare, în timp ce 
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social 
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1. Persoane care 
contribuie la viaŃa 

socială 
 

2. Persoane care 
nu recidivează 

nevoi 

sociale 

nevoi 

criminogene 

FuncŃia 
de suport 

CerinŃe 
funcŃionale: 

 

1. InformaŃii 
despre inculpat 

 
2. Controlul 
execut. sancŃ 
comunitare 

Scop: 
 

Reintegrarea 

socială a 

infractorilor 

Scopuri: 
 

Realizarea individualizării 

Minimizarea riscului de 

recidivă 

FuncŃia de 
„anexă” a 

judiciarului 

FuncŃia de 
control 

parŃial parŃial 
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controlul executării sancŃiunilor comunitare se realizează prin 
activitatea de supraveghere. Cele două tipuri de activităŃi au drept 
consecinŃă, aşa cum am discutat în prima parte a acestei analize, 
asistarea judiciarului (respectiv funcŃia de „anexă”) şi controlul 
comportamentului infractorului (respectiv funcŃia de control). 
Scopurile pe care le urmăreşte sistemul penal sunt de realizare a 
unei individualizări cât mai adecvate a sancŃiunii penale şi de 
minimizare a riscului de recidivă prin incapacitarea individului. 
Aşa cum am arătat anterior, individualizarea reflectă într-o 
măsură destul de mică munca depusă de consilierii de probaŃiune 
(vezi discuŃia pe marginea funcŃiei de „anexă”), în timp ce nivelul 
de recidivă în rândul persoanelor supravegheate este destul de 
scăzut. Se poate spune deci că, faŃă de funcŃia de „anexă”, cea de 
control se suprapune mai bine din punct de vedere intenŃional cu 
scopurile propuse la nivel instituŃional.  

La nivelul sistemului social, ceea ce se cere instituŃiei 
probaŃiunii este să „producă” persoane care sunt apte să 
contribuie la viaŃa socială (să aibă relaŃii familiale pozitive, un loc 
de muncă, o profesie, etc.) şi care au sistat cariera infracŃională. 
Din perspectiva persoanei condamnate, putem vorbi de acoperirea 
unor nevoi sociale şi a unor nevoi criminogene (cele care se află 
în legătură cu infracŃiunea). Activitatea asociată îndeplinirii 
acestor cerinŃe funcŃionale este aceea de asistare şi consiliere. 
ConsecinŃa intenŃionată a acestei activităŃi este de suport a 
persoanei supravegheate în vederea acoperirii nevoilor sociale şi 
criminogene, care însă, datorită factorilor discutaŃi anterior 
contribuie doar parŃial la reintegrarea socială a infractorilor.  

„Noi ne gândim numai la statistici, le numărăm pe căprării, dar 
nu ne gândim la scopul pentru care e creată instituŃia asta. Deci, 
tot timpul avem în cap alte lucruri şi alte categorii de măsurat, 
decât ăsta pentru care este înfiinŃată instituŃia: să reintegreze 
persoane care au săvârşit infracŃiuni, să ajute la reintegrarea 
lor... dacă continuăm pe drumul pe care am apucat, suntem cât 
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pe-aci să ne ratăm, ca să zic aşa, menirea noastră ca instituŃie... 
suntem acoperiŃi în dosare, în lucruri de genul ăsta... riscăm să 
uităm care este practic etalonul eficienŃei sau etalonul 
obiectivului fundamental. Şi anume, ca oamenii care au săvârşit 
infracŃiuni să nu mai săvârşească o altă infracŃiune, asta este pe 
de o parte, iar pe altă parte să se integreze din ce în ce mai bine 
şi să-şi continue viaŃa în afara sistemului sancŃionator penal.” 
(asistent social, exp. 8 ani) 

Important de menŃionat este faptul că, pentru acoperirea 
nevoilor funcŃionale ale sistemului social se apelează la o 
multitudine de alte instituŃii, serviciile de probaŃiune acŃionând 
mai degrabă ca mijlocitor decât ca furnizor direct de servicii şi 
prestaŃii sociale. Astfel, am putea conchide că există e reŃea de 
instituŃii alternative care conlucrează la acoperirea cerinŃelor 
funcŃionale ale sistemului social. Ar fi utilă o cercetare separată 
care să se axeze pe măsura în care consecinŃele activităŃilor altor 
instituŃii sociale alternative conduc la atingerea scopului de 
reintegrare socială a acestor persoane. 

În final, revenind la formulările privind scopul sistemului de 
probaŃiune în România pe care le-am redat anterior, considerăm 
că ar fi necesară o cercetare separată pentru a vedea în ce măsură 
instituŃia probaŃiunii contribuie la reducerea criminalităŃii şi la 
reducerea costurilor şi consecinŃelor încarcerării inutile. În 
privinŃa „reducerii criminalităŃii”, se prefigurează în primul rând 
necesitatea operaŃionalizării fenomenului pe tipuri de 
criminalitate pentru a putea delimita aria de influenŃă a sistemului 
de probaŃiune. În ceea ce priveşte efectul instituŃiei probaŃiunii 
asupra „reducerii costurilor şi consecinŃelor încarcerării inutile” 
se impune definirea conceptului de cost şi identificarea 
consecinŃelor încarcerării pentru a putea concluziona asupra 
gradului său de utilitate socială. De asemenea, o cercetare în acest 
domeniu trebuie să Ńină cont de efectul „net-widening” (Austin şi 
Krisberg, 1981), despre care spunem pe scurt că se referă la 
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efectul secundar pe care îl are dezvoltarea unei reŃele largi de 
sancŃiuni comunitare: în loc să devină alternative la pedeapsa cu 
închisoare sau la probaŃiune, sancŃiunile şi măsurile comunitare 
devin suplimente ale pedepselor deja existente, ceea ce duce 
inevitabil la creşterea costurilor, deşi ceea ce s-a urmărit a fost 
scăderea costurilor.  
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În loc de concluzii. Perspective ale dezvoltării  
instituŃiei probaŃiunii în România 

 

 

 

ProbaŃiunea, ca instituŃie socială care activează în sfera sistemului 
justiŃiei penale, a avut în mod tradiŃional în responsabilitate acel 
segment infracŃional al cărui control se efectuează în comunitate, 
fie că vorbim de persoane care încă nu au fost condamnate, fie de 
persoane care se află în diferite etape sau forme ale executării 
penale. Cu toate acestea, considerăm că poziŃionarea instituŃiei 
probaŃiunii în contrapunct faŃă de instituŃia închisorii nu este utilă, 
fiind mai degrabă necesară considerarea unei perspective 
sinergice între acestea. Ambele instituŃii răspund în fapt aceloraşi 
cerinŃe funcŃionale din partea sistemului social în ansamblul său, 
şi anume să redea societăŃii persoane care sunt apte să participe la 
viaŃa socială şi care au sistat cariera infracŃională. Ceea ce diferă 
este modalitatea prin care răspund la aceste cerinŃe, ca urmare a 
faptului că grupurile Ńintă sunt diferite: probaŃiunea are ca 
beneficiari persoane care prezintă un risc mai scăzut pentru 
siguranŃa socială, în timp ce închisoarea este o instituŃie care se 
adresează infractorilor care prezintă un risc mai mare pentru 
comunitate. Ideea de sinergie este dată de viziunea pe care o avem 
asupra procesului penal românesc şi care poate fi vizualizată 
conform schemei din pagina următoare. În fapt, cerinŃele 
sistemului social de a include persoane care sunt apte să participe 
la viaŃa socială şi care nu vor mai comite infracŃiuni sunt 
formulate pentru sistemul de justiŃie penală în ansamblul său. 
Deşi fiecare instituŃie luată separat poate răspunde unor cerinŃe 
diferite din partea sistemului de justiŃie penală, este necesar ca în 
final funcŃiile pe care le îndeplinesc să se apropie de 
dezirabilitatea comună a reintegrării sociale a infractorilor. Ca 
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atare, procesul penal trebuie să fie unul integrat, continuu şi 
coerent, iar funcŃiile instituŃiilor sociale din care este compus să 
fie complementare.  

 
În momentul de faŃă, instituŃia probaŃiunii se află într-o 

etapă importantă a dezvoltării sale, am putea spune decisivă 
pentru modalitatea în care va putea să răspundă cerinŃelor 
funcŃionale care se prefigurează din partea sistemului de justiŃie 
penală. Intrarea în vigoare a unor noi reglementări care extind 
atribuŃiile acestei instituŃii este inevitabilă, indiferent dacă vor fi 
proiectele de lege prezentate în această cercetare sau altele. Ori, în 
condiŃiile prezente de organizare instituŃională, nu este clar în ce 
măsură sistemul de probaŃiune este pregătit să facă faŃă acestor 
noi atribuŃii.  

Aşa cum am arătat anterior, serviciile de probaŃiune sunt 
subordonate pe linie administrativă tribunalelor, nu au 
personalitate juridică şi deci nici un buget propriu. Într-o situaŃie 
similară este şi DirecŃia de probaŃiune, care nu este ordonator de 
credite şi este în directa subordonare a Ministerului de JustiŃie. 
Lipsa independenŃei financiare are un dublu efect. Pe de o parte, 
resursele existente (umane şi materiale) sunt canalizate către 
realizarea activităŃilor considerate a fi prioritare pentru bunul 
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condiŃ. supravegheat 

nesupravegheat 

Executarea hotărârii judecătoreşti: 
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mers al serviciilor şi, în sens opus, sunt subdimensionate alte 
activităŃi care sunt în fapt prioritare pentru realizarea scopului 
propus instituŃional. Ne referim aici în mod special la 
supradimensionarea funcŃiei de „anexă” în detrimentul funcŃiei de 
control şi a celei de suport în serviciile cu 2 până la 4 consilieri 
activi, dar nici situaŃia serviciilor cu până la 9 consilieri nu trebuie 
ignorată. Pe de altă parte, în rândul consilierilor de probaŃiune s-a 
dezvoltat un sentiment de dependenŃă faŃă de instanŃele de 
judecată. Cu toate că cea mai mare parte a atribuŃiilor serviciilor 
sunt legate de etapa executării hotărârilor judecătoreşti – adică 
supravegherea persoanelor condamnate, asistarea şi consilierea 
acestora, etc. – pentru consilierii de probaŃiune sunt prioritare 
referatele de evaluare. Ne referim aici nu la necesitatea obiectivă 
de respectare a diferitelor termene, ci la sentimentul că bunul 
mers al serviciului depinde de relaŃia cu instanŃele de judecată. 

În cazul în care problemele de natură organizatorică şi 
financiară se menŃin în momentul intrării în vigoare a noilor 
proiecte legislative, este de aşteptat ca decalajul existent dintre 
scopul propus şi funcŃiile îndeplinite să se mărească. Un aspect de 
aşteptat este fluctuaŃia personalului către zone care oferă o mai 
mare stabilitate: un procent de 49,56% dintre consilieri s-au 
gândit în anul 2008 să îşi schimbe locul de muncă, cei mai mulŃi 
dintre aceştia având o experienŃă de peste 6 ani (50,47%). 
Plecarea din sistem a unui procent atât de mare de consilieri 
echivalează cu blocarea activităŃii serviciilor pentru o perioadă de 
aproximativ un an, în timp ce plecarea consilierilor cu experienŃă 
echivalează cu o serie de cheltuieli suplimentare pentru formarea 
personalului.  

În aceste condiŃii este necesară o regândire a întregului 
sistem de probaŃiune în sensul unei reconfigurări instituŃionale 
mai adecvate atât privind atribuŃiile existente, cât şi a celor care se 
prefigurează să apară. Un prim aspect care necesită reflecŃie este 
cel legat de subordonarea administrativă a serviciilor şi a DirecŃiei 
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de probaŃiune. Aşa cum am arătat anterior, există mai multe 
alternative pentru reorganizare:  

� în privinŃa DirecŃiei de probaŃiune: 
o acordarea personalităŃii juridice care implică existenŃa 

unui buget propriu şi deci posibilitatea de administrare 
independentă a resurselor disponibile; importantă aici 
este posibilitatea de dimensionare a schemei de 
personal şi a reŃelei instituŃionale; forma de organizare 
(autoritate, administraŃie, agenŃie, etc.) rămâne de 
stabilit în urma unei analize privind avantajele şi 
dezavantajele fiecărei opŃiuni. 

� în privinŃa serviciilor de probaŃiune: 
o menŃinerea subordonării faŃă de tribunale şi lărgirea 

reŃelei instituŃionale până la nivelul judecătoriilor; în 
acest fel se asigură o mai mare acoperire în teritoriu, 
însă nu se rezolvă problema dependenŃei financiare şi 
tot ce decurge din aceasta; 

o transferarea serviciilor de probaŃiune în subordinea 
administrativă a noului organism independent, opŃiune 
care poate să aibă avantaje în cazul existenŃei unui 
buget suficient, însă poate să aibă şi dezavantaje în 
cazul precarităŃii bugetare. 

BineînŃeles, lista de alternative este deschisă, însă indiferent 
dacă pe viitor se optează pentru aceeaşi configuraŃie 
instituŃională, pentru una sau mai multe dintre cele enumerate 
anterior, ori pentru o alta nemenŃionată aici, important este ca 
reŃeaua serviciilor de probaŃiune să Ńină cont de specificul Ńării 
noastre. România este o Ńară cu o arie geografică suficient de 
extinsă pentru ca distanŃele dintre municipii şi restul localităŃilor 
dintr-un judeŃ să fie mari. Acest fapt îngreunează deplasările la şi 
de la sediile serviciilor de probaŃiune, atât a consilierilor, cât şi a 
persoanelor aflate în supraveghere. În acest sens, se impune ca 
prioritate extinderea reŃelei de servicii în aşa fel încât să se atingă 
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un grad optim de acoperire teritorială. Pentru ca extinderea reŃelei 
de servicii să aibă consecinŃele intenŃionate este necesar să fie 
dublată de lărgirea schemei de personal, de o reconfigurare a 
schemei ierarhice dintre servicii şi de o mai mare stabilitate 
financiară.  

Pe lângă extinderea reŃelei de servicii, considerăm că după 
intrarea în vigoare a noilor proiecte penale este necesară şi 
împărŃirea pe compartimente a serviciilor de probaŃiune. 
ExperienŃa privind modificarea art. 482 Cpp, prin care referatele 
de evaluare deveneau obligatorii pentru minorii aflaŃi în faza de 
urmărire penală, a arătat că lărgirea atribuŃiilor serviciilor de 
probaŃiune va solicita la maxim resursele existente. Astfel, odată 
cu intrarea în vigoare a proiectelor legislative, serviciile de 
probaŃiune vor necesita o extindere a bazei de resurse umane, care 
poate crea premisele specializării consilierilor pe tipuri de 
activităŃi. Majoritatea consilierilor de probaŃiune consideră „foarte 
utilă” sau „destul de utilă” compartimentarea serviciilor pe 
categorii de genul: supravegherea executării măsurilor educative 
neprivative de libertate ale minorului (61,06%); supravegherea 
executării muncii în folosul comunităŃii (58,41%); supravegherea 
măsurilor şi obligaŃiilor impuse în cazul amânării aplicării 
pedepsei şi a suspendării executării pedepsei (57,08%); 
supravegherea liberaŃilor condiŃionat (58,85%); întocmirea 
referatelor de evaluare (65,93%).  

În aceste condiŃii una dintre alternativele posibile este 
crearea de departamente care să Ńină cont de etapele procesului 
penal şi de tipul de beneficiar (a se vedea tabelul următor). 
Avantajul compartimentării este acela că se creează premisele 
rafinării metodelor şi procedurilor de lucru şi, ca atare, de 
îmbunătăŃire a modului în care se desfăşoară activităŃile de 
probaŃiune. De asemenea, pentru că fiecare compartiment are în 
responsabilitate o anumită etapă a procesului penal şi un anumit 
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tip de beneficiar, instituŃia probaŃiunii poate răspunde mai eficace 
cerinŃelor funcŃionale ale sistemului de justiŃie penală.  

Nr. Departament ResponsabilităŃi conform noilor 
proiecte legislative 
� întocmirea referatelor de evaluare 
� participări la audierea minorilor şi a 

martorilor protejaŃi 

1. Activitatea în 

instanŃe şi pentru 

organele de 

urmărire penală � consilierea inculpaŃilor pentru care s-
a renunŃat la urmărirea penală 

� măsuri educative în comunitate 
� consiliul educativ din centrele 

educative 

2. Activitatea cu 

minorii care 

răspund penal 

� programe speciale în cazul măsurilor 
educative privative de libertate 

� munca în folosul comunităŃii 
� amânarea aplicării pedepsei 

3. Activitatea  cu 

majorii care execută 

pedepse neprivative 

de libertate 
� suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere 
� programele speciale din penitenciare 
� comisia de liberare condiŃionată 

4. Activitatea cu 

majorii care execută 

pedepse privative de 

libertate 
� supraveghere pe perioada liberării 

condiŃionate 

În ceea ce priveşte lucrul cu minorii, opiniile specialiştilor 
care activează în sistemul de probaŃiune sunt împărŃite, fiecare 
aducând argumente solide (vezi discuŃia privind incertitudinea 
funcŃională). În ceea ce ne priveşte, considerăm că trebuie avută o 
atitudine pragmatică, care să Ńină cont de realitatea concretă. În 
prezent, legislaŃia penală a Ńării noastre (fie că vorbim de cea în 
vigoare, fie că vorbim de proiectele legislative trecute sau 
prezente) are o poziŃie clară în ceea ce priveşte minorii care 
răspund penal. Aceştia sunt în responsabilitatea sistemului de 
justiŃie penală, iar nu în cea a sistemului de protecŃie socială. 
Transferul acestui tip de muncă în sfera sistemului de protecŃie 
socială presupune o reconfigurare doctrinară, fapt care, deşi 
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considerăm că ar fi oportun24, nu ştim în ce măsură este văzut ca 
opŃiune la nivelul factorilor de decizie. De asemenea, sfera de 
executare a sancŃiunilor comunitare este în responsabilitatea 
sistemului de probaŃiune. Ca urmare, în mod logic şi pragmatic, 
executarea sancŃiunilor comunitare aplicabile minorului sunt în 
sarcina serviciilor de probaŃiune, nu a serviciilor publice de 
asistenŃă socială. Important este deci să se identifice soluŃia cea 
mai optimă pentru ca lucrul cu minorii să se realizeze în condiŃii 
de eficacitate maximă. Iar din punctul nostru de vedere, soluŃia 
cea mai optimă pare a fi crearea unui departament de lucru cu 
minorii în cadrul fiecărui serviciu de probaŃiune, departament care 
să colaboreze cu toate instituŃiile (publice sau private) care oferă 
servicii şi programe acestei categorii. Pe lângă aceste aspecte care 
Ńin de partea execuŃională, considerăm a fi necesară şi crearea de 
complete de judecată specializate în cauzele cu minori şi 
înfiinŃarea tribunalelor pentru minori, idee mai veche care de 
altfel s-a încercat a se aplica în urmă cu câŃiva ani. Chiar dacă 
opŃiunea statului este de menŃinere a minorilor care comit 
infracŃiuni în aria justiŃiei penale, nu trebuie uitate particularităŃile 
de vârstă ale minorilor. Este necesară menŃinerea unui contact cât 
mai redus între aceştia şi zona criminalităŃii adulte pe parcursul 
tuturor etapelor procesului penal25.  

Compartimentarea serviciilor de probaŃiune deschide şi 
oportunitatea colaborării într-o mai mare măsură cu mediul 
privativ de libertate, asigurându-se o trecere mai lină a persoanei 
condamnate de la executarea pedepsei în închisoare către 
executarea ultimei părŃi de pedeapsă în comunitate. La origini, 
probaŃiunea s-a adresat şi deŃinuŃilor care se liberau condiŃionat 
sau la termen, atât în Ńările cu o tradiŃie îndelungată, cât şi în 

                                                 
24 A se vedea în acest sens sistemul de probaŃiune din ScoŃia sau Belgia. 
25 A se vedea studiul privind alternativele la pedeapsa închisorii în justiŃia pentru 
minori (Szabo, 2007). 
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România. În unele Ńări europene (vezi FranŃa, Danemarca, etc.), 
instituŃia probaŃiunii şi cea a închisorii sunt parte a unui singur 
organism care are în responsabilitate executarea tuturor tipurilor 
de pedepse penale. BineînŃeles, astfel de organizări instituŃionale 
au dezavantajele lor, însă şi aici se pleacă de la ideea sinergiei 
instituŃiilor către atingerea unui scop comun – acela al reintegrării 
sociale a infractorilor. În acest sens, apropierea probaŃiunii şi 
închisorii prin crearea de punŃi de legătură este în măsură să 
conducă la raŃionalizarea traseului instituŃional al persoanelor care 
îşi execută pedeapsa în mediul privativ de libertate. Participarea 
consilierilor de probaŃiune în comisiile penitenciare, aşa cum se 
întâmplă în prezent, nu este suficientă, din moment ce după 
liberare foştii deŃinuŃi nu sunt preluaŃi în comunitate de către 
serviciile de probaŃiune sau de către alte instituŃii sociale pentru a 
li se facilita reintegrarea socială. În aceste condiŃii, participarea în 
astfel de comisii se prezintă deocamdată ca o cerinŃă funcŃională 
iraŃională pentru serviciile de probaŃiune, tocmai datorită 
întreruperii procesului de asistare pe perioada liberării.  

În ceea ce priveşte acordarea de consiliere psihologică 
victimelor, şi această atribuŃie se prezintă în acest moment ca o 
cerinŃă funcŃională iraŃională pentru serviciile de probaŃiune26. În 
primul rând, conform filosofiei sistemului de justiŃie penală din 
Ńara noastră, serviciile de probaŃiune se axează cu precădere către 
lucrul cu infractorul, elementele ce Ńin de practicile restaurative 
fiind externe acestora (de exemplu, medierea victimă-infractor se 
realizează de către mediatori profesionişti27). În al doilea rând, 
acest tip de consiliere poate fi acordată doar de către psihologi cu 
atestat de liberă practică28. Dintre consilierii care activează în 
prezent în sistemul de probaŃiune, doar o mică parte sunt de 
                                                 
26 O parte din argumentele aduse aici sunt şi poziŃia DirecŃiei de probaŃiune din 
Ministerul JustiŃiei. A se vedea în acest sens Radcliffe şi Călin (2008).  
27 A se vedea prevederile Legii nr. 192/2006. 
28 A se vedea prevederile Legii nr. 213/2004. 
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profesie psiholog (aproximativ 13%), iar şi mai puŃini dintre 
aceştia au atestat de liberă practică. De asemenea, în unele servicii 
din Ńară nu activează niciun consilier de probaŃiune de profesie 
psiholog (de exemplu, Alba, BistriŃa-Năsăud, Dolj, Harghita, 
Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman), însă Legea nr. 
211/2004 privind unele măsuri de protecŃie a victimelor 
infracŃiunilor nu prevede vreo diferenŃă între consilieri în funcŃie 
de profesie. Ca atare, toŃi consilierii de probaŃiune, indiferent de 
profesie, au în mod egal aceleaşi atribuŃii, inclusiv consilierea 
psihologică a victimelor. Pe lângă aceste aspecte, legea mai sus 
menŃionată prevede la art. 2 responsabilitatea instituŃiilor statului 
de a asigura specializarea personalului care stabileşte legături 
directe cu aceste persoane, însă până în prezent foarte puŃini 
dintre consilieri (conform cercetării noastre aproximativ 15%) au 
participat la traininguri care să îi familiarizeze în lucrul cu 
victimele. Însă, aceste traininguri nu pot fi asimilate unei 
specializări conferite prin urmarea unor cursuri de lungă durată. 
Luând în considerare toate aceste aspecte, serviciile de probaŃiune 
pot cel mult să acorde victimelor forme simple de asistare şi să le 
orienteze către alte instituŃii publice sau private care pot oferi 
consiliere psihologică. Chiar şi aşa, acest tip de activitate nu 
serveşte atingerii scopului propus instituŃional, şi anume acela al 
reintegrării sociale a infractorilor.  

Şi un ultim aspect care merită atenŃie pentru dezvoltarea 
instituŃiei într-o perspectivă viitoare este formarea comună a 
consilierilor de probaŃiune. În prezent, în cadrul sistemului de 
probaŃiune activează consilieri de profesii diferite: asistenŃi 
sociali, jurişti, psihologi, sociologi, pedagogi. Astfel că, fiecare 
consilier are abilităŃi şi cunoştinŃe distincte în funcŃie de profesia 
de bază, chiar dacă atribuŃiile sunt aceleaşi pentru toŃi. Inclusiv în 
cazul compartimentării serviciilor pe tipuri de activităŃi în funcŃie 
de etapa procesului penal şi a tipului de beneficiar, consilierii de 
probaŃiune vor trebui să aibă o bază comună de abilităŃi şi 
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cunoştinŃe. Se prefigurează astfel necesitatea unei formări comune 
a consilierilor de probaŃiune. În cele mai multe Ńări europene 
consilierii de probaŃiune sunt licenŃiaŃi în asistenŃă socială 
(Austria, Danemarca, Irlanda, Irlanda de Nord, Italia, Luxemburg, 
Malta, Norvegia, Olanda, ScoŃia sau Spania) sau în alte domenii 
apropiate precum pedagogie socială, psihologie, drept sau 
teologie (Kalmthout şi Durnescu, 2008). În FranŃa formarea 
personalului este asigurată prin Şcoala NaŃională a AdministraŃiei 
Penitenciare, singurul organism care oferă astfel de servicii pentru 
formarea specialiştilor din acest domeniu (Pelissier şi Perrier, 
2008). În Anglia şi łara Galilor, după o serie de controverse29, 
începând cu 1998 au fost puse bazele unei noi scheme de formare 
a ofiŃerilor de probaŃiune care a însemnat renunŃarea la formarea 
în asistenŃă socială (Whitehead şi Thompson, 2004). În partea de 
sud a Australiei, consilierii de probaŃiune sunt la bază asistenŃi 
sociali, însă aceştia participă şi la cursurile de formare 
specializate dezvoltate de Centrul pentru Dezvoltarea 
Personalului CorecŃional, în timp ce în Japonia de formarea 
iniŃială a personalului de probaŃiune este responsabil Institutul de 
Cercetare şi Formare a Ministerului JustiŃiei (Hamai şi Villé, 
[1995]2005b). Se vede că aranjamentele sunt de multiple tipuri în 
fiecare parte a lumii. În ceea ce priveşte România, menŃinerea 
selecŃiei din specializări diferite, concomitent cu realizarea 
aceloraşi tipuri de activităŃi de către toŃi consilierii, are consecinŃe 
negative asupra muncii prestate30. Aşa cum un asistent social sau 
jurist nu poate desfăşura programe de consiliere psihologică, nici 
un psiholog sau un asistent social nu va avea aceeaşi înŃelegere ca 
un jurist asupra procedurilor penale. Astfel că, în cazul în care se 

                                                 
29 Pentru discuŃii pe marginea acestor controverse se recomandă Ward şi 
Spencer, 1994; Nellis, 1996, 2001; Gregory, 2007. 
30 Peste 40% dintre consilierii de probaŃiune din Ńara noastră spun că lipsa 
specializării pe activităŃi în funcŃie de profesie are consecinŃe negative asupra 
muncii prestate. 
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menŃine o bază largă de selectare a personalului (adică din cele 
cinci profesii menŃionate anterior), se prefigurează nevoia 
formării iniŃiale comune a consilierilor de probaŃiune, fie prin 
intermediul unor programe post-universitare (caz în care este 
necesară acreditarea acestora prin ARACIS), fie prin intermediul 
unui mecanism intern instituŃional (caz în care se prevede nevoia 
creării unui departament de formare a personalului şi a unor 
proceduri de selecŃie de tipul stagiilor cu evaluări finale 
eliminatorii). O altă posibilă alternativă este de restrângere a bazei 
de selectare a personalului, care presupune apelarea la instituŃiile 
universitare pentru formarea în primul ciclu (de licenŃă) şi 
acreditarea unui curriculum de bază prin ARACIS care să acopere 
nevoilor sistemului de probaŃiune. Această ultimă alternativă 
poate duce la licenŃierea într-o nouă profesie – cea de consilier de 
probaŃiune. Toate aceste alternative au avantajele şi dezavantajele 
lor şi înainte de implementare presupun realizarea unor studii mai 
aprofundate. Se conturează însă destul de clar nevoia regândirii 
procesului de formare a personalului de probaŃiune în Ńara noastră, 
indiferent de schema pentru care se optează. 

În final se pot deci schiŃa o serie de direcŃii ce trebuie 
urmate pentru o dezvoltare coerentă din punct de vedere 
funcŃional a instituŃiei probaŃiunii în Ńara noastră:  

� reorganizarea instituŃională care să permită o mai mare 
independenŃă administrativă şi financiară;  

� dezvoltarea reŃelei de servicii pentru o acoperire mai optimă 
la nivel teritorial; 

� lărgirea schemei de personal pentru a permite orientarea cu 
prioritate către activităŃile care influenŃează în mod direct 
procesul de reintegrare socială a infractorilor şi deci 
atingerea scopului instituŃional; 

� compartimentarea serviciilor de probaŃiune în funcŃie de 
etapa procesului penal şi de tipul de beneficiar pentru a 



 

În loc de concluzii 

 85 

răspunde mai bine noilor cerinŃe funcŃionale care se 
prefigurează în viitorul apropiat; 

� identificarea unei scheme de formare a personalului care să 
permită însuşirea unei baze comune de abilităŃi şi cunoştinŃe 
pentru toŃi consilierii de probaŃiune care activează în sistem 
sau care vor activa în viitor.  

Încheiem această lucrare spunând că realizarea tuturor 
acestor aspecte creează premisele trecerii într-o nouă etapă a 
procesului de dezvoltare a instituŃiei probaŃiunii în Ńara noastră, şi 
anume aceea de integrare funcŃională în sistemul justiŃiei penale 
şi în cel al sistemului social mai larg. 
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Anexa 1 
Măsuri şi obligaŃii: proiectul privind Codul penal 2009 

  

 
Amânarea 
aplicării 
pedepsei  
(art. 85) 

Susp. 
executării 
pedepsei sub 
supraveghere 
(art. 93) 

Liberarea 
condiŃionată 
(art. 101) 

InstituŃie 

a) să se prezinte 
la serviciul de 
probaŃiune, la 
datele fixate de 
acesta 

a) să se prezinte 
la serviciul de 
probaŃiune, la 
datele fixate de 
acesta 

a) să se 
prezinte la 
serviciul de 
probaŃiune, la 
datele fixate 
de acesta 

SP 

b) să primească 
vizitele 
consilierului de 
probaŃiune 
desemnat cu 
supravegherea sa 

b) să primească 
vizitele 
consilierului de 
probaŃiune 
desemnat cu 
supravegherea sa 

b) să primească 
vizitele 
persoanei 
desemnate cu 
supravegherea 
sa 

SP, 
PoliŃie 
proxim. 

c) să anunŃe, în 
prealabil, 
schimbarea 
locuinŃei şi orice 
deplasare care 
depăşeşte 5 zile, 
precum şi 
întoarcerea 

c) să anunŃe, în 
prealabil, 
schimbarea 
locuinŃei şi orice 
deplasare care 
depăşeşte 5 zile 

c) să anunŃe, în 
prealabil, orice 
schimbare a 
locuinŃei şi 
orice deplasare 
care depăşeşte 
5 zile 

SP 

d) să comunice  
schimbarea 
locului de 
muncă 

d) să comunice  
schimbarea 
locului de 
muncă 

d) să comunice  
schimbarea 
locului de 
muncă 

SP 

Măsuri 
(alin.1) 

e) să comunice 
informaŃii şi 
documente de 
natură a permite 
controlul 
mijloacelor sale 
de existenŃă 

e) să comunice 
informaŃii şi 
documente de 
natură a permite 
controlul 
mijloacelor sale 
de existenŃă 

e) să comunice 
informaŃii şi 
documente de 
natură a 
permite 
controlul 
mijloacelor 
sale de 
existenŃă 

SP 
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 Amânarea 
aplicării 
pedepsei  
(art. 85) 

Susp. 
executării 
pedepsei sub 
supraveghere 
(art. 93) 

Liberarea 
condiŃionată 
(art. 101) 

InstituŃie 

a) să urmeze un 
curs de pregătire 
şcolară ori de 
calificare 
profesională 

a) să urmeze un 
curs de pregătire 
şcolară ori de 
calificare 
profesională 

a) să urmeze 
un curs de 
pregătire 
şcolară ori de 
calificare 
profesională 

SP 

b) să presteze o 
muncă 
neremunerată în 
folosul 
comunităŃii, pe o 
perioadă 
cuprinsă între 30 
şi 60 de zile, în 
condiŃiile 
stabilite de 
instanŃă, afară 
de cazul în care, 
din cauza stării 
de sănătate, 
persoana nu 
poate presta 
această muncă. 
Numărul zilnic 
de ore se 
stabileşte prin 
legea de 
executare a 
pedepselor 

alin. 3) 
prestează o 
muncă 
neremunerată în 
folosul 
comunităŃii pe o 
perioadă 
cuprinsă între 60 
şi 120 de zile, în 
condiŃiile 
stabilite de 
instanŃă, afară 
de cazul în care, 
din cauza stării 
de sănătate, 
persoana nu 
poate presta 
această muncă. 
Numărul zilnic 
de ore se 
stabileşte prin 
legea de 
executare a 
pedepselor 

 SP 

ObligaŃii 
(alin.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) să frecventeze 
un program de 
consiliere 
derulat sau 
monitorizat de 
serviciul de 
probaŃiune 

b) să 
frecventeze un 
program de 
consiliere 
derulat sau 
monitorizat de 
serviciul de 
probaŃiune 

b) să 
frecventeze un 
program de 
consiliere 
derulat sau 
monitorizat de 
serviciul de 
probaŃiune 

SP 



 

93 

 Amânarea 
aplicării 
pedepsei  
(art. 85) 

Susp. 
executării 
pedepsei sub 
supraveghere 
(art. 93) 

Liberarea 
condiŃionată 
(art. 101) 

InstituŃie 

d) să 
frecventeze unul 
sau mai multe 
programe de 
reintegrare 
socială derulate 
de către 
serviciul de 
probaŃiune sau 
organizate în 
colaborare cu 
instituŃii din 
comunitate 

c) să frecventeze 
unul sau mai 
multe programe 
de reintegrare 
socială derulate 
de către 
serviciul de 
probaŃiune sau 
organizate în 
colaborare cu 
instituŃii din 
comunitate 

c) să 
frecventeze 
unul sau mai 
multe 
programe de 
reintegrare 
socială 
derulate de 
către serviciul 
de probaŃiune 
sau organizate 
în colaborare 
cu instituŃii din 
comunitate 

SP 

e) să se supună 
măsurilor de 
control, 
tratament sau 
îngrijire 
medicală 

d) să se supună 
măsurilor de 
control, 
tratament sau 
îngrijire 
medicală 

 SP 

j) să nu 
părăsească 
teritoriul 
României fără 
acordul 
serviciului de 
probaŃiune 

e) să nu 
părăsească 
teritoriul 
României, fără 
acordul 
serviciului de 
probaŃiune 

d) să nu 
părăsească 
teritoriul 
României 

SP, 
PoliŃia 
proxim. 

 

g) să nu se afle 
în anumite 
locuri sau la 
anumite 
manifestări 
sportive, 
culturale ori la 
alte adunări 
publice, stabilite 
de instanŃă 

 e) să nu se afle 
în anumite 
locuri sau la 
anumite 
manifestări 
sportive, 
culturale ori la 
alte adunări 
publice, 
stabilite de 
instanŃă 

SP, 
PoliŃia 
proxim. 
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 Amânarea 
aplicării 
pedepsei  
(art. 85) 

Susp. 
executării 
pedepsei sub 
supraveghere 
(art. 93) 

Liberarea 
condiŃionată 
(art. 101) 

InstituŃie 

f) să nu 
comunice cu 
victima sau cu 
membri de 
familie ai 
acesteia, cu 
persoanele cu 
care a comis 
infracŃiunea sau 
cu alte persoane, 
stabilite de 
instanŃă, ori să 
nu se apropie de 
acestea 

 f) să nu 
comunice cu 
victima sau cu 
membri de 
familie ai 
acesteia, cu 
participanŃii la 
săvârşirea 
infracŃiunii sau 
cu alte 
persoane, 
stabilite de 
instanŃă, ori să 
nu se apropie 
de acestea; 
(posibilitatea 
monitorizării 
electronice) 

SP, 
PoliŃia 
proxim. 

h) să nu conducă 
anumite 
vehicule 
stabilite de 
instanŃă 

 g) să nu 
conducă 
anumite 
vehicule 
stabilite de 
instanŃă 

SP, 
PoliŃia 
proxim. 

 

i) să nu deŃină, 
să nu folosească 
şi să nu poarte 
nici o categorie 
de arme 

 h) să nu 
deŃină, să nu 
folosească şi 
să nu poarte 
nicio categorie 
de arme 

SP, 
PoliŃia 
proxim. 
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Anexa 2 
Chestionar servicii de probaŃiune 
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Anexa 3 

DistribuŃia chestionarelor pe judeŃe 
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