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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 1/1 din 25.01.2022 

 
,, Cu privire la conlucrarea Biroului de Probațiune cu SPD,                                                                     

instituții publice din mun. Bălți și implicarea acestora în                                                          

resocializarea subiecților de probațiune și a persoanelor                                                                    

eliberate din locurile de detenție”.                                                                                                                                

          Reieșind din cele expuse în Nota informativă prezentată de dl Adrian Groza, 

șef, Biroul de Probațiune Bălți, luând ca temei prevederile art.7 alin.(3) a Legii 

Republicii Moldova nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 

anexa 3
1 

la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.845 din 18.12.2009 cu 

privire la Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii Republicii Moldova nr.8 din 14 februarie 2008 ,,Cu privire la 

probațiune” cu modificările ulterioare, precum  și examinând propunerile înaintate 

de către participanții la ședința în cauză, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dl Adrian Groza, șef, Biroul de 

Probațiune Bălți.                                                                                                                                               

2. Biroul de Probațiune Bălți va: 

2.1. – asigura continuitatea procesului de probațiune individualizat, începând 

cu etapa presentințială și terminând cu serviciile de asistență postdetenție; 

2.2. – asigura, în regim prioritar, executarea pedepselor neprivative de 

libertate de către subiecții probațiunii; 

2.3. – exercita controlul persoanelor liberate de pedeasa penală și respectarea 

de către subiecții în cauză a obligațiunilor stabilite de instanța de judecată conform 

legislației în vigoare;  

2.4. – stabili consilierii de probaţiune întru acordarea asistenţei şi consiliere 

necesară subiecţilor probaţiunii pentru reintegrarea acestora în societate; 

2.5. – coordona desfășurarea programelor de corecție comportamentală, 

educațională, de asistență psihologică și socială în perioada de probațiune; 
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2.6. – asigura instruirea continuă pe domeniu a angajaților Biroului de 

probațiune; 

 2.7. – colabora cu organelle de drept, SPD, APL în vederea executării 

pedepsei subiecților probațiunii cu munci neremunerate în folosul comunității; 

2.8. – întocmi rapoarte de evaluare psihosocială a persoanelor aflate în 

conflict cu legea penală la solicitarea organelor de drept; 

2.9. – asigura respectarea prevederilor legislației în activitatea cu subiecții de 

probațiune; 

2.10. – contribui la  resocializarea subiectului probațiunii în scopul 

schimbării orientării negative și a comportamentului antisocial al acestuia; 

2.11. – ține la control supravegherea subiecţilor probaţiunii conform art. 2
6
 

din Legea nr.8/2008 ,,Cu privire la probațiune”; 

2.12. –înainta propuneri privitor la ajustarea cadrului normativ în domeniul 

solicitat după competență. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință Biroului de Probațiune Bălți, 

Serviciilor Publice Desconcentrate, conducerii autorităților publice locale de 

nivelul I și II, și se va aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina web și, 

(după caz), în presa locală. 

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ, 

Şef  al Oficiului teritorial Bălţi  al 

Cancelariei de Stat,reprezentant al 

Guvernului in teritoriu                       /semnat electronic/            Rusu Vladimir 
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