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Introducere 

Conceptul probaŃiunii din Republica Moldova prevede o reformare a sistemului de organizare a 

lucrului cu persoane liberate de pedeapsa penală şi celor condamnaŃi la pedepse nonprivative de 

liberate. Vechiul sistem de evidenŃă s-a transformat în resocializarea infractorilor. Cu lansarea 

sistemului de probaŃiune, tratamentul deŃinuŃilor în societate sa schimbat esenŃial. Pentru realizarea 

conceptului probaŃiunii din RM a fost creată o structură nouă care combină supravegherea şi asistenŃa 

infractorului şi este un sprijin pentru toată societatea. Hotărîrea Guvernului nr.44 din 12.01.2007 a 

stabilit reorganizarea DirecŃiei de executare a pedepselor penale nonprivative de libertate al 

Departamentului de executare în DirecŃia de probaŃiune şi infiinŃarea secŃiilor de probaŃiune în oficiile 

de executare - s-a creat Serviciul de probaŃiune.  

La 14.02.2008 de către Parlamentul RM a fost adoptată Legea cu privire la probaŃiune2. În 

conformitate cu Legea dată, în septembrie 2010 DirecŃia de probaŃiune a Departamentului de executare 

a fost reorganizată în Oficiul Central de ProbaŃiune3(pe parcurs – OCP) subordonat Departamentului 

InstituŃiilor Penitenciare (pe parcurs – DIP). SecŃiile de probaŃiune ale oficiilor de executare au fost 

reorganizate în birouri de probaŃiune din cadrul OCP. Birourile de probaŃiune sunt în număr 42 şi sunt 

dislocate după delimitarea administrativ-teritorială a RM. ExcepŃie face mun. Chişinău care include 5 

birouri (Chişinău este împărŃit în 5 sectoare administrative). Prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 

10.09.2010 privind organizarea şi funcŃionarea organelor de probaŃiune OCP este subordonat 

direct Ministerului Justiției, fiind o structură autonomă.  

                                                
2 Legea cu privire la probaŃiune, nr.8 din 14.02.2008 (publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105 art Nr : 389 ).  
3 Articolul 15 al Legii cu privare la probaŃiune 
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Conform legislaŃiei naŃionale „probaŃiunea este evaluarea psihosocială, control al persoanelor aflate 

în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de 

detenŃie, pentru preîntîmpinarea săvîrşirii de noi infracŃiuni”
4. Reieşind din aceste caracteristici 

probaŃiunea din RM combină în sine activităŃi de ordin juridic cu cele de ordin social. ProbaŃiunea 

dispune de strategii de intervenŃie în toate etapele procesului de înfăptuire a justiŃiei penale. Aceasta se 

exprimă prin tipurile probaŃiunii:  

• presentinŃială - evaluare psihosocială a personalităŃii bănuitului, învinuitului, inculpatului;  

• sentinŃială în comunitate - activităŃi orientate spre reintegrarea socială a persoanelor liberate de 

pedeapsa penală prin asistenŃă, consiliere, controlul comportamentului şi supravegherea respectării 

obligaŃiilor impuse de instanŃă; 

•  penitenciară - activităŃi socio-educative desfăşurate în penitenciar şi activităŃi de pregătire pentru 

liberare din locurile de detenŃie;  

• postpenitenciară - acordare de asistenŃă persoanelor liberate din locurile de detenŃie în scopul 

reintegrării lor în societate.  

Misiunea şi scopurile serviciului de probaŃiune este protejarea comunităŃii prin reducerea riscului 

săvîrşirii infracŃiunilor, asistenŃa şi consilierea pentru reintegrarea cu succes în comunitate a 

infractorilor; astfel încît să sporească eficienŃa sistemului de justiŃie penală, şi importanŃa conceptului 

de individualizare a răspunderii penale. Sarcinile probaŃiunii sunt corectarea şi reeducarea persoanelor 

care au săvârşit infracŃiuni, resocializarea lor prin intermediul unui plan de intervenŃie stabilit, să se 

reuşească promovarea comportamentul adecvat al persoanelor în conflict cu legea penală, respectarea 

interdicŃiilor şi a cerinŃelor legale de către persoanele supravegheate, prevenirea comiterii noilor 

infracŃiuni şi reabilitarea acestora.  

Diversitatea activităŃilor de probaŃiune servesc unui dublu scop: protecŃia comunităŃii prin 

monitorizare continuă a comportamentului infractorului; reintegrarea socială a infractorului.  

Din prevederile legislative se observă că probaŃiunea din RM are un model mixt - este parte a 

sistemului justiŃiei penale, îndeplinind totodată şi unele funcŃii ale asistenŃei sociale.  

Pentru realizarea sarcinilor probaŃiunii în Republica Moldova sunt elaborate documente de politici care 

stipulează metode de lucru şi valorile etice de bază. Aceste sunt exprimate prin acte normative 

administrative (susmenŃionate). DeclaraŃii majore politicii referitoare la priorităŃile activităŃii de 

probaŃiune sunt expuse în Programul de activitate al guvernului Republicii Moldova „Integrarea 

Europeană: Libertate, DemocraŃie, Bunăstare”, 2011-2014 (Edificarea Statului de Drept, Reforma 

justiŃiei, Garantarea executării hotărârilor judecătoreşti prin asigurarea bunei funcŃionări a sistemului de 

executare a hotărârilor judecătoreşti în materie penală şi civilă:Dezvoltarea instituŃiei probaŃiunii); 

Planul de dezvoltare instituŃională a Ministerului JustiŃiei; Planul Strategic de cheltuieli pe sectorul 
                                                
4 Articolul 2 al Legii cu privire la probaŃiune  
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justiŃiei pentru perioada 2011-2013; Programul de pregătire pentru eliberare şi reintegrare socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenŃie pe anii 2009-2010. Obiectivele strategice ale probaŃiunii, 

sunt expuse în proiectele documentelor elaborate ca Strategia de reformare a sectorului justiŃiei 2011-

2016 şi Strategia de dezvoltare a probaŃiunii pe anii 2012-2015. Strategia de dezvoltare a probaŃiunii 

reflectă angajamentul politic, în ceea ce priveşte organizarea şi realizarea activităŃilor de probaŃiune. 

Aprobarea Strategiei vine ca urmare a evoluŃiilor importante realizate de către Republica Moldova în 

domeniul aplicării alternativelor la detenŃie. De asemenea semnificativ în acest sens este de remarcat 

că Strategia are în vedere remedierea aspectelor negative constatate, asigurarea calităŃii şi eficienŃei 

actului de justiŃie, ducând la un sistem modern şi să se adapteze cerinŃelor Uniunii Europene. 

Dezvoltarea institutului probaŃiunii în Republica Moldova este un angajament al Ńării fiind membru al 

Consiliului Europei.  

Efectuarea studiului referitor la oportunitatea monitorizării electronice la nivel național a subiecților 

probațiunii este o acțiune a Planului pentru implementare a Strategiei de reformare în sectorul justiției 

pentru anii 2011-2016 și are ca scop de a analiza sistemul actual de supraveghere și de a identifica 

posibilitățile implementării instrumentului de supraveghere ca monitorizarea electronică, noțiunea, 

capacitățile tehnice, umane și financiare cu elaborarea concluziilor și recomandărilor pentru 

implementarea monitorizării electronice în Republica Moldova.  

Pentru efectuarea studiului cu privire la oportunitatea monitorizării electronice la nivel naŃional a 

subiecŃilor probaŃiunii, au fost efectuate următoarele activităŃi: 

• Efectuarea analizei documentelor şi rapoartelor specializate; 

• Efectuarea analizei statistice; 

• Stabilirea unei metodologii de efectuare a studiului, prin distribuirea sarcinilor între experŃi; 

• Efectuarea unei analize asupra metodelor actuale de supraveghere; 

• Efectuarea unei cercetări asupra prevederilor internaŃionale ce vizează utilizarea programului de 

monitorizare electronică; 

• Formulare de recomandări ce vizează modificări ale legislaŃiei naŃionale, ori alte mijloace de 

implementare a monitorizării electronice;  

Studiul a fost realizat folosind metode descriptive, analitice, cantitative și calitative. Pe parcurs a fost 

analizată practica internațională în domeniul monitorizării electronice, capacitățile tehnice ale acesteia, 

tipurile, metodele și tehnicile ale supravegherii a subiecților probațiunii din Republica Moldova, cadrul 

legal al probațiunii și posibilitățile implementării monitorizării electronice în Republica Moldova. La 

realizarea studiului au fost acumulate date statistice ale Oficiului central de probațiune. În cadrul 

elaborării studiului a fost utilizată metoda interviului. Au fost elaborate chestionare, în care 
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respondenții au putut să exprime opinia referitor la implementarea monitorizării electronice, 

eficacitatea metodelor actuale de supraveghere, etc. În studiul în cauză sunt incluse două categorii de 

persoane supuse probaŃiunii: 1) condamnaŃi în baza art. 90 Cod penal „condamnarea cu suspendarea 

condiŃionată a executării pedepsei” şi 2) art. 91Cod penal „liberarea condiŃionată de pedeapsă înainte 

de termen”, din motivul ponderii semnificative a acestora în totalul persoanelor supuse probaŃiunii. 

Astfel, în anul 2013 aceste două categorii constituia 56 % din toate categoriile de beneficiari ai 

probaŃiunii.5 

În final au foste prezentate unele concluzii și elaborate unele recomandări care pot fu utilizate de 

autoritățile cointeresate.  

 

Capitolul I. Cadrul legal al probațiunii 

Angajamentul de a dezvolta institutul probaŃiunii se reflectă şi în actele legislative naŃionale şi în 

documente de politici naŃionale ce Ńin de drepturile omului, justiŃie şi afaceri interne, în particular:  

• Codul Penal al Republicii Moldova (nr. 985 din 18.04.2002), în particular: art. 53 CP al RM 

(Liberarea de răspundere penală); art. 54 CP al RM (Liberarea de răspundere penală a minorilor); art. 

55 CP al RM (Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă); art. 59 CP al 

RM (Liberarea condiŃionată de răspundere penală); art. 62 CP al RM (Categoriile pedepselor aplicate 

persoanelor fizice); art. 67 CP al RM (munca neremunerată în folosul comunităŃii); art. 89 CP al RM 

(NoŃiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală); art. 90 CP al RM (Condamnarea cu suspendarea 

condiŃionată a executării pedepsei); art. 91 CP al RM (Liberarea condiŃionată de pedeapsă înainte de 

termen); art. 92 CP al RM (Înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă); art. 

93 CP al RM (Liberarea de pedeapsă a minorilor); art. 94 CP al RM (Liberarea de pedeapsă datorită 

schimbării situaŃiei); art. 104 CP al RM (Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ); 

• Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova (nr. 122 din 14.03.2003), în particular: art. 96 

CPP al RM (CircumstanŃele care urmează a fi dovedite în procesul penal); art. 157 CPP al RM 

(Documentele); art. 176 CPP al RM (Temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive); art. 385 CPP 

al RM (Chestiunile pe care trebuie să le soluŃioneze instanŃa de judecată la adoptarea sentinŃei); art. 

469 CPP al RM (Chestiunile care urmează să fie soluŃionate de către instanŃă la executarea pedepsei); 

art. 471 CPP al RM (Modul de soluŃionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărârilor 

judecătoreşti); art. 475 CPP al RM (CircumstanŃele care urmează a fi stabilite în cauzele privind 

minorii); art. 483 CPP al RM (Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a 

minorului); art. 485 CPP al RM (Chestiuni ce urmează a fi soluŃionate de instanŃă la adoptarea 

sentinŃei în procesul unui minor); 

                                                
5 Ministerul JustiŃiei, Propunere de politici publice „Eficientizarea probaŃiunii în serviciul comunităŃii”, septembrie, 2012. 



  

 
Page 6 of 69 

Societatea Comercială ”EUROPARC” S.R.L. 

codul fiscal: 1005600004639; Sediul: Hînceşti 138/1, Chişinău MD-2071, Republic of Moldova;  
c.d.2224703130, BCR Chişinău S.A.fil.3 Tricolorului, BIC: RNCBMD2X400; http://www.europarc.md; 

 

• Codul ContravenŃional al Republicii Moldova, (nr. 218 din 24.10.2008), în particular: art. 32 CC 

al RM (SancŃiunea contravenŃională); art. 37 CC al RM (Munca neremunerată în folosul comunităŃii); 

art. 395 CC al RM (CompetenŃa instanŃei de judecată);  

• Codul de Executare al Republicii Moldova (nr. 443 din 24.12.2004), în particular: art. 173 CE al 

RM (InstituŃiile şi organele care asigură executarea pedepsei); art. 174 CE al RM (InstituŃiile şi 

organele care asigură executarea măsurilor de siguranŃă); art. 189 CE al RM (Organul care asigură 

executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităŃii); art. 190 CE al RM (Modul de 

executare a pedepse muncii neremunerate în folosul comunităŃii); art. 191 CE al RM (ObligaŃiile 

organului care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităŃii); art. 192 CE al 

RM (ObligaŃiile autorităŃilor administraŃiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea executării 

muncii neremunerate în folosul comunităŃii); art. 193 CE al RM (ObligaŃiile administraŃiei organizaŃiei 

în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităŃii); art. 194 CE al RM 

(ObligaŃiile condamnatului); art. 218 CE al RM (Contactele cu serviciul de probaŃiune penitenciară şi 

cu reprezentanŃii asociaŃiilor obşteşti); art. 259 CE al RM (Supravegherea persoanei în perioada pe 

care a fost amânată executarea pedepsei); art. 261 CE al RM (Supravegherea persoanei în perioada 

pentru care a fost suspendată executarea pedepsei); art. 265 CE al RM (Liberarea condiŃionată de 

pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă); 

art. 268 CE al RM (Supravegherea persoanei liberate condiŃionat de pedeapsă înainte de termen); art. 

269 CE al RM (Căutarea persoanei liberate condiŃionat înainte de termen); art. 270 CE al RM 

(Liberarea de pedeapsă a minorilor); art. 313 CE al RM (InstituŃiile şi organele care asigură executarea 

sancŃiunii contravenŃionale); art. 317 CE al RM (Executarea sancŃiunii muncii neremunerate în folosul 

comunităŃii); 

• Legea cu privire la probaŃiune (nr.8 din 14.02.08, Monitorul Oficial, nr.103-105 din 13.06.08); 

• Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenŃie (nr. 297 

din 24.02.99, Monitorul Oficial, nr. 39-41 din 22.04.99); 

• Statutul executării pedepsei de către condamnaŃi (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 

din 26.05.2006, ), în particular secŃiunea a 36-a, Serviciul de ProbaŃiune Penitenciară, pct. 441-444;  

• Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunităŃii (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 

31.12.2003, Monitorul Oficial, nr. 16-18 din 23.01.2004); 

• Regulamentul privind organizarea şi funcŃionarea organelor de probaŃiune (aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010, Monitorul Oficial, nr. 166-168 din 14.09.2010); 

• Ordin nr. 560 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea condiŃiilor şi formei contractului de acordare 

a asistenŃei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenŃie şi a regulilor privind modul de 



  

 
Page 7 of 69 

Societatea Comercială ”EUROPARC” S.R.L. 

codul fiscal: 1005600004639; Sediul: Hînceşti 138/1, Chişinău MD-2071, Republic of Moldova;  
c.d.2224703130, BCR Chişinău S.A.fil.3 Tricolorului, BIC: RNCBMD2X400; http://www.europarc.md; 

 

întocmire a referatului presentinŃial de evaluare a personalităŃii  (Monitorul Oficial, nr. 10-11 

din 23.01.2009);  

• InstrucŃiunea cu privire la activitatea de probaŃiune sentinŃială în comunitate în privinŃa 

condamnaŃilor adulŃi şi minori, aprobată prin Ordinul nr. 92 din 30 mai 2011. 

Serviciul de probaŃiune exercită supravegherea, asistenŃa şi consilierea persoanelor liberate de 

pedeapsa penală în cazurile: 

Condamnarea cu suspendarea condiŃionată a executării pedepsei6 

În perioada de probă condamnaŃii au obligaŃiunea să nu săvârșească infracŃiuni, să nu comită 

contravenŃii administrative şi să se prezinte la biroul de probaŃiune la orice citaŃie. Aceste sunt 

obligaŃiunile care sunt prevăzute în legislaŃia penală şi executiv-penală (art. 90 CP RM; 170 CE RM). 

Dar sunt şi obligaŃiuni care pot fi stabilite de instanŃa de judecată: să nu-şi schimbe domiciliul fără 

consimțământul serviciului probaŃiune; să nu frecventeze anumite locuri; să urmeze un tratament în 

caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; să acorde o susŃinere materială 

familiei victimei; să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanŃă; alte condiŃii sau 

obligaŃiuni.  

În aceste cazuri sarcina serviciului de probaŃiune este de a controla comportamentul acestor persoane şi 

a verifica exercitarea de către ei a obligaŃiunilor prevăzute de legislaŃie şi instanŃa de judecată. Cu alte 

cuvinte serviciul de probaŃiune supraveghează aceste persoane. Supravegherea este stabilită de 

legislaŃie şi acordul persoanelor condamnate condiŃionat nu este necesar. În cazul suspendării 

executării pedepsi activităŃile de supraveghere, asistenŃă şi consiliere sunt exercitate pe perioada 

termenului de probă. După expirarea a cel puŃin jumătate din termenul de probă, condamnatul cu 

suspendarea condiŃionată a executării pedepsei care a avut o comportare corectă şi exemplară, a reparat 

integral dauna, instanŃa de judecată, la propunerea biroului de probaŃiune, poate pronunŃa o încheiere 

cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale. 

 

Liberarea condiŃionată de pedeapsă înainte de termen7  

În cazul în care condamnatul a reparat integral daunele cauzate de infracŃiunea pentru care este 

condamnat, care a participat la executarea şi care nu a refuzat executarea, muncilor remunerate sau 

neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăŃire a condiŃiilor 

de trai şi medico-sanitare de detenŃie administraŃia locului de deŃinere adoptă, în termen de o lună, o 

hotărâre privind propunerea pentru liberarea condiŃionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru 

înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă sau privind refuzul în acest sens. 

În cazul în care administraŃia locului de deŃinere refuză să propună liberarea condiŃionată de pedeapsă 

înainte de termen sau înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, 
                                                
6 Articolul 90 al CP RM 
7 Art.91 CP RM 
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condamnatul poate înainta un demers pentru liberare sau înlocuire nemijlocit în instanŃa de judecată. 

Cu cel puŃin 3 luni înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei închisorii, administraŃia 

penitenciarului informează serviciul de probaŃiune din localitate, autorităŃile administraŃiei publice 

locale, alte instituŃii interesate şi agenŃia teritorială pentru ocuparea forŃei de muncă despre apropiata 

eliberare a condamnatului, despre studiile, capacitatea de muncă şi specialitatea lui. Serviciul de 

probaŃiune se implică în activitatea de pregătire către liberare a deŃinuŃilor. Aceasta se realizează prin 

mai multe etape: colectarea informaŃiilor necesare pentru adoptarea unor decizii adecvate; 

identificarea nevoilor; combinarea nevoilor cu resursele penitenciarului şi ale comunităŃii; 

planificarea propriu-zisă; implementare şi monitorizare; reevaluarea. 

Biroul de probaŃiune întreprinde acŃiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului 

condiŃionat şi, în cazul încălcării condiŃiilor liberării condiŃionate s-au a supravegherii, înaintează 

instanŃei de judecată un demers pentru revocarea liberării condiŃionate. În perioada de probă 

persoanele liberate de pedeapsă înainte de termen au obligaŃiunea să nu săvârșească infracŃiuni, să nu 

comită contravenŃii administrative şi să se prezinte la biroul de probaŃiune la orice citaŃie (art. 91 CP 

RM; 170 CE RM). Dar sunt şi obligaŃiuni care pot fi stabilite de instanŃa de judecată similare ca şi în 

cazul condamnării condiŃionate cu suspendarea executării pedepsei.  

Persoanele care se liberează din penitenciar înainte de termen sunt supuse condiŃiilor descrise 

mai sus - de supraveghere, asistenŃă, consiliere, pe perioada rămasă neexecutată de pedeapsă.  

Înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă8. 

În privinŃa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracŃiuni uşoare 

sau mai puŃin grave, instanŃa de judecată, ținând cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei, 

poate pronunŃa o încheiere cu privire la înlocuirea părŃii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 

blândă. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parŃial, de la pedeapsa complementară. 

Înlocuirea părŃii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă poate fi aplicată numai după ce 

condamnatul a executat efectiv cel puŃin o treime din termenul de pedeapsă. La înlocuirea părŃii 

neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă, instanŃa de judecată poate alege orice pedeapsă mai 

blândă, din cele specificate la art.62 al CP RM, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de 

pedepse.  

În acest caz serviciul de probaŃiune exercită activităŃile în dependenŃă de pedeapsa care a fost 

înlocuită.  

Liberarea de pedeapsă a minorilor9 

Minorii condamnaŃi pentru săvârșirea unei infracŃiuni uşoare, mai puŃin grave sau grave pot fi liberaŃi 

de pedeapsă de către instanŃa de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin 

internarea lor într-o instituŃie specială de învățământ şi de reeducare sau într-o instituŃie curativă şi de 
                                                
8 Art.92 CP RM 
9 Art.93 CP RM 
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reeducare. Hotărîrea instanŃei privind liberarea de pedeapsă a minorilor, în temeiul art.93 din Codul 

penal, se trimite pentru executare biroului de probaŃiune în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul 

minorul, care asigură însoŃirea şi plasarea minorului în instituŃia specială de învățământ şi de reeducare 

sau în instituŃia curativă şi de reeducare. Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei 

în instituŃia specială de învățământ şi de reeducare sau în instituŃia curativă de reeducare şi după 

împlinirea vârstei de 18 ani se înaintează de către administraŃie instanŃei de judecată în a cărei rază 

teritorială se află instituŃia respectivă. Minorilor pot fi aplicate şi alte măsuri conform prevăzute la 

art.104 CP RM descris în “Liberare de răspundere penală a minorilor” şi serviciului probaŃiune 

exercită activităŃi descrise în acest punct 

Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de pînă la 8 

ani10. 

Biroul de probaŃiune întreprinde acŃiuni de supraveghere a condamnatei pe toată perioada pentru care a 

fost amânată executarea pedepsei şi, în cazul în care condamnata, a renunŃat la copil sau continuă să se 

eschiveze de la educarea lui după avertismentul făcut de biroul de probaŃiune, instanŃa de judecată, la 

propunerea biroului, poate să anuleze amânarea executării pedepsei şi să trimită condamnata pentru 

executarea pedepsei la locul stabilit în Hotărîrea judecătorească. La atingerea de către copil a vârstei de 

8 ani, biroul de probaŃiune reieşind din supravegherea efectuată, propune, instanŃei de judecată: să 

libereze condamnata de executarea părŃii neexecutate a pedepsei; să înlocuieşte partea neexecutată a 

pedepsei cu o pedeapsă mai blândă; să trimită condamnata în instituŃia corespunzătoare pentru 

executarea părŃii neexecutate a pedepsei. 

 

Amnistia 

În cazul amnistiei, instituŃiile penitenciare sau birourile de probaŃiune (în dependenŃă de pedeapsă s-au 

probaŃiune) examinează aplicabilitatea actului de clemenŃă fiecărui condamnat şi, după caz, cu acordul 

condamnatului, înaintează un demers instanŃei de judecată competente. Condamnatul este în drept să 

înainteze personal un demers instanŃei de judecată pentru examinarea posibilităŃii aplicării actului de 

amnistie. InstanŃa de judecată trimite Hotărîrea definitivă instituŃiile penitenciare sau birourile de 

probaŃiune pentru executarea hotărârii care la rândul său în termen de cel mult 5 zile, informează 

instanŃa de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării hotărârii ei. În caz când persoana 

este amnistiată cu aplicarea termenului de probă, serviciul de probaŃiune exercită activităŃi de 

supraveghere, asistenŃă şi consiliere. 

 

GraŃierea 

GraŃierea persoanei condamnate la pedeapsa închisoare se decretează de către Preşedintele Republicii 

                                                
10 Art.96 CP RM 
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Moldova. GraŃierea poate stabili şi un termen de probă. În cazul stabilirii termenului de probă, decretul 

se expediază la biroul de probaŃiune din raza domiciliului persoanei graŃiate. Biroului de probaŃiune 

are sarcina de a supraveghea persoana graŃiată şi de ai acorda după o solicitare, o asistenŃă. În acest caz 

biroul de probaŃiune întreprinde activităŃi de supraveghere asistenŃă şi consiliere. 

Munca neremunerată în folosul comunităŃii 

Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităŃii se execută la obiecte cu destinaŃie 

socială de la locul de trai al condamnatului. Obiectele cu destinaŃie socială sânt determinate de către 

primărie (pretură), de comun acord cu consilierul de probaŃiune, la organizaŃii, instituŃii şi 

întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora. Termenul de prestare a muncii 

neremunerate în folosul comunităŃii se calculează în ore –de la 2 pînă la 4 după lucru de bază s-au 

studii. Biroul de probaŃiune în cel mult 15 zile după primirea hotărârii, asigură executarea pedepsei. În 

acest context biroul de probaŃiune are următoarele atribuŃii: Ńinerea evidenŃei condamnaŃilor; 

perfectarea fişelor de control ale condamnaŃilor; acordarea de explicaŃii condamnaŃilor privind modul 

şi condiŃiile de executare a pedepsei, drepturile şi obligaŃiile lor; coordonarea cu primăriile (preturile) a 

listei obiectelor la care condamnaŃii vor executa munca neremunerată; conlucrarea cu rudele apropiate 

şi cu alte persoane care pot influenŃa pozitiv comportamentul condamnaŃilor; exercitarea controlului 

asupra modului de ispăşire a pedepsei de către condamnat la obiectul de lucru; Ńinerea evidenŃei 

sumare a timpului lucrat de condamnaŃi; repartizarea condamnaŃilor la obiectele de lucru; examinarea 

plângerilor condamnaŃilor referitor la lezarea drepturilor lor în timpul executării pedepsei; 

întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a condamnaŃilor ce se eschivează de la executarea 

pedepsei; înaintarea în instanŃa de judecată a prezentărilor de înlocuire a măsurii de pedeapsă, 

declararea în căutare a condamnaŃilor; informarea organelor afacerilor interne teritoriale şi a 

primăriilor (preturilor) despre condamnaŃii domiciliaŃi pe teritoriul deservit; întocmirea concluziilor 

corespunzătoare la expirarea termenului de pedeapsă. 

 

Capitolul II. Metodele și formele actuale de supraveghere a subiecților probațiunii. 

Procesul de supraveghere cuprinde ansamblul activităŃilor şi intervenŃiilor derulate în mod direct de 

către serviciul de probaŃiune sau sub coordonarea acestuia, în scopul reabilitării sociale a persoanei 

supravegheate, al reparării prejudiciului adus comunităŃii prin săvârşirea faptei şi al creşterii gradului 

de siguranŃă în comunitate. Supravegherea se realizează prin exercitarea controlului asupra respectării 

măsurilor şi executării obligaŃiilor impuse în sarcina unei persoane supravegheate şi asistarea adaptată 

nevoilor persoanei, riscului de săvârşire de infracŃiuni şi particularităŃilor cazului. 

Regulile minimale ale NaŃiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate 

(Regulile de la Tokyo) 45 – 110 din anul 1990, Capitolul V – executarea măsurilor neprivative de 

libertate conturează în art. 10 anumite principii de activitate a consilierului de probaŃiune: 
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1) Supravegherea are ca obiect reducerea cazurilor de recidivă şi uşurarea reintegrării delicventului în 

societate astfel încât să fie reduse la maximum şansele acestuia de recidivă. 

2) Pentru fiecare măsură neprivativă de libertate, este bine a fi determinat regimul de supraveghere şi 

de tratament cel mai bine adaptat delicventului în scopul de a-l ajuta să se corijeze. 

3) Dacă este nevoie, ar trebui ca delicvenŃii să beneficieze de asistenŃă psihologică, socială şi materială 

şi să fie date dispoziŃii pentru întărirea legăturilor acestora cu comunitatea şi facilitarea reintegrării lor 

în societate.  

Temei pentru supravegherea beneficiarilor şi desfăşurarea activităŃilor de probaŃiune este: 

a) sentinŃa instanŃei de judecată în baza căreia o persoană a fost condamnată cu suspendarea 

condiŃionată a executării pedepsei, art. 90 CP RM; 

b) încheierea instanŃei de judecată prin care o persoană a fost liberată condiŃionat de pedeapsă înainte 

de termen, art. 91 CP RM; 

c) sentinŃa instanŃei de judecată în baza căreia a fost amânată executarea pedepsei aplicate unei femei 

gravide sau unei femei care are copii în vârstă de pînă la 8 ani, art. 96 CP RM; 

d) încheierea instanŃei de judecată emisă în baza Legii cu privire la amnistie;  

e) actul de graŃiere (Decretul Preşedintelui RM cu privire la graŃierea individuală) aplicat faŃă de 

persoanele condamnate care îşi ispăşesc pedeapsa privativă de libertate şi liberate cu aplicarea unui 

termen de probă;  

f) sentinŃa instanŃei de judecată sau ordonanŃa procuraturii privind liberarea condiŃionată de 

răspundere penală (art. 54; 59 CP). 

Consilierul de probaŃiune exercită supravegherea subiecŃilor probaŃiunii prin următoarele 

metode: 

 Înregistrarea beneficiarului şi înştiinŃarea organelor abilitate. 

  În ziua parvenirii la birou a hotărârii instanŃei de judecată rămase definitive, persoana responsabilă 

de înregistrarea corespondenŃei înregistrează hotărârea în registrul de intrare-ieşire a corespondenŃei. 

După aceasta, hotărârea se prezintă şefului biroului. Acesta, în aceeaşi zi, repartizează hotărârea 

consilierului responsabil de supravegherea acestei categorii de beneficiari. După primirea 

documentului, consilierul, în aceeaşi zi, îl va înregistra, după categorie, în registrul de evidenŃă a 

beneficiarilor. Datele beneficiarilor se introduce şi în registrul electronic. 

După înregistrare, consilierul înştiinŃează în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare: 

a) InstanŃa de judecată; 

b) PreşedinŃia Republicii Moldova, în cazul persoanelor graŃiate; 

c) Procuratura, în cazul parvenirii ordonanŃei; 

d) InstituŃia penitenciară, în cazul liberării condiŃionate înainte de termen. 
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 În decurs de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, consilierul deschide un dosar personal al 

beneficiarului. Consilierul acumulează în dosarul personal documentele care servesc temei pentru 

luarea în evidenŃă a beneficiarului, planul de probaŃiune, materialele privind realizarea măsurilor 

planificate, materialele referitoare la comportamentul beneficiarului, respectarea obligaŃiunilor 

stabilite, încheierile şi hotărârile organelor abilitate privind atragerea la răspunderea contravenŃională, 

precum şi comiterea altor infracŃiuni. 

 Şeful biroului este obligat să consulte fiecare dosar, periodic sau ori de câte ori consideră necesar, 

pentru a verifica dacă se respectă programul de resocializare, precum şi orice alte obligaŃii ce-i revin 

consilierului şi beneficiarului în termenul de probă. În cazul în care consilierul responsabil de caz este 

în imposibilitate permanentă sau temporară de a-şi îndeplini atribuŃiile în ceea ce priveşte întocmirea 

dosarului, şefului biroului desemnează un alt consilier pe perioada specificată care va prelua 

responsabilităŃile cazului respectiv.  

Citarea subiecŃilor pentru a desfăşura activităŃi de probaŃiune. 

 ÎnştiinŃarea şi convocarea beneficiarului se realizează în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 

zile lucrătoare din data înregistrării hotărârii/ordonanŃei sau Decretului Preşedintelui Republicii 

Moldova. Consilierul înştiinŃează beneficiarul printr-o citaŃie expediată prin scrisoare recomandată. 

CitaŃia cuprinde obligatoriu locul, dat şi ora primei întrevederi, precum şi numărul de telefon şi adresa 

biroului de probaŃiune. Aceste date pot fi utile beneficiarului dacă sunt prezentate laconic, coerent şi 

într-un limbaj accesibil. 

Întrevederile cu subiecŃii probaŃiunii. 

Supravegherea propriu-zisă se realizează printr-o serie de activităŃi, pornind de la observare până la 

contactul direct cu beneficiarul. 

Prima întrevedere cu beneficiarul este foarte importantă pentru întreg procesul de supraveghere şi se 

convocă în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea / hotărârii, ordonanŃei sau a decretului. De 

felul în care întrevederea va decurge depinde, în mare măsură, modul în care se vor desfăşura 

următoarele întrevederi, motivaŃia beneficiarului, încrederea în consilier şi eficienŃa muncii de 

reintegrare.  

O atenŃie deosebită trebuie acordată conŃinutului contactului iniŃial şi modului în care acesta se 

realizează. La prima întrevedere consilierul de probaŃiune: 

- va aduce la cunoştinŃa beneficiarului motivul citării în serviciul probaŃiune. Astfel are loc 

- prezentarea proprie, menŃionându-se în acest sens numele de caz, adică persoana de legătură cu 

serviciul care se ocupă personal de supravegherea modului în care beneficiarul respectă 

măsurile, obligaŃiile ce i-au fost impuse de către instanŃă şi care îl va sprijini activ în vederea 

reintegrării sale în viaŃa socială; 

- va solicita de la beneficiar, în vederea evaluării psihosociale, informaŃii privind condiŃiile 
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- de trai, locul de muncă sau studii, rude, prieteni, interese, hobby; 

- va aduce la cunoştinŃă beneficiarului obligaŃiile impuse de instanŃa de judecată, precum şi 

- consecinŃele nerespectării acestora, drepturile şi obligaŃiile lui, activităŃile de probaŃiune care 

pot fi efectuate de consilier; 

- va explica beneficiarului necesitatea respectării regulilor de conduită în societate şi 

- neadmiterea încălcării ordinii publice, precum şi necomiterea unor noi infracŃiuni; 

- va explica necesitatea înştiinŃării în scris a consilierului de probaŃiune, în caz de 

- schimbare a domiciliului; 

- va pune la dispoziŃia beneficiarului telefoanele pentru relaŃii; 

- va consemna aspectele aduse la cunoştinŃă într-un raport pe numele şefului biroului. 

Informarea trebuie să se realizeze într-un limbaj inteligibil şi accesibil, evitându-se termenii de 

specialitate sau cei nefamiliari. După prezentarea informaŃiilor, se realizează interviul cu beneficiarii. 

FrecvenŃa întrevederilor este variabilă şi se stabileşte în funcție de mai mulŃi factori: hotărârea instanŃei 

de judecată, nevoile beneficiarului şi gradul de risc identificat, comportamentul beneficiarului pe 

perioada supravegherii şi modul în care se respectă obligaŃiile impuse de instanŃă, etapa în care se află 

supravegherea.  

La fiecare întâlnire beneficiarul trebuie să fie întrebat despre modul în care îşi respectă obligaŃiile 

impuse, aspectele ce se referă la comportamentul lui pe perioada care a trecut de la ultima întâlnire, 

precum şi la alte modificări socioeconomice apărute în situaŃia sa. Aceste informaŃii sunt utile pentru 

identificarea schimbărilor apărute în viaŃa beneficiarului şi care pot avea o legătură directă cu riscul de 

a comite noi infracŃiuni. La fiecare întrevedere consilierul informează beneficiarul despre nivelul în 

care obiectivele planului de probaŃiune sunt aduse la îndeplinire. La sfârşitul întâlnirii are loc 

consemnarea informaŃiilor obŃinute şi planificarea următoarelor întrevederi.  

 Cererea de la persoanele aflate în conflict cu legea penală îndeplinirea obligaŃiilor impuse. 

În cazul în care instanŃa de judecată stabileşte beneficiarului anumite obligaŃiuni, consilierul de 

probaŃiune întreprinde măsuri de control asupra respectării acestora. Pe perioada supravegherii, 

consilierul va realiza verificarea modului în care beneficiarul respectă obligaŃiunile stabilite de 

instanŃă. 

În cazul în care instanŃa de judecată i-a stabilit condamnatului obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune 

întreprinde măsuri de control asupra respectării acestor obligaŃiuni. Astfel de obligaŃiuni pot fi 

prevederile art. 90 alin. (6) Cod penal al RM, dar şi altele la discreŃia instanŃei de judecată: 

1) ObligaŃiunea de a nu schimba domiciliul fără consimŃământul consilierului de probaŃiune 

În cazul stabilirii acestei obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune informează inspectoratul de poliŃie şi 

efectuează periodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, control la domiciliul condamnatului; 
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Consilierul de probaŃiune solicită de la organele de poliŃie şi autorităŃile publice locale din localitatea 

unde domiciliază condamnatul, informaŃia despre orice modificare intervenită în privinŃa schimbării 

domiciliului de către condamnat. Dacă condamnatul manifestă necesitatea să-şi schimbe domiciliul, 

atunci el înconştientizează printr-o cerere consilierul de probaŃiune indicând motivul, locul, scopul şi 

perioada plecării.  

În caz dacă condamnatul şi-a schimbat domiciliul fără consimțământul consilierului de probaŃiune, se 

solicită informaŃii de la rude, vecini, certificat de la primărie şi se întocmeşte un raport privind 

încălcarea obligaŃiunii. După stabilirea locului de trai al condamnatului, de la acesta se solicită 

explicaŃia respectivă şi se preîntâmpină în scris privind necesitatea respectării obligaŃiunii. În cazul în 

care condamnatul a părăsit domiciliu şi locul aflării lui nu este cunoscut, consilierul de probaŃiune 

întreprinde măsuri de căutare şi dacă acestea nu s-au soldat cu succes, după expirarea a 15 zile 

expediază în instanŃa de judecată un demers solicitând dispunerea dării în căutare. 

2) ObligaŃiunea de a nu frecventa anumite locuri 

În cazul stabilirii acestei obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune informează inspectoratul de poliŃie şi 

periodic solicită de la condamnat, dar nu mai rar decât o dată în lună, explicaŃii privind respectarea 

obligaŃiunii stabilită prin sentinŃa de condamnare. Verifică, nu mai rar de o dată în lună respectarea de 

către condamnat a obligaŃiunii deplasându-se în teritoriu, în colaborare cu reprezentanŃii autorităŃii 

publice locale şi colaboratorii de poliŃie. 

La necesitate, se solicită informaŃii privind respectarea obligaŃiunii, de la reprezentanŃii autorităŃii 

publice locale, organele de poliŃie, membrii familiei acestuia, precum şi de la orice altă persoană fizică 

sau juridică. 

Dacă se aplică obligaŃiunea să nu frecventeze anumite locuri după ore stabilite care nu se includ în 

durata graficului de muncă, atunci consilierul de probaŃiune alege o zi în coroborare cu şeful Biroului, 

când se deplasează după orele de muncă pentru verificarea frecventării locului interzis cu compensarea 

timpului liber din contul unei zile lucrătoare. De asemenea, se solicită lunar informaŃie de la 

inspectorul de sector sau Inspectoratul de patrulare privind depistarea condamnatului în locurile 

interzise. 

În cazul obŃinerii informaŃiei despre încălcarea de către condamnat a obligaŃiunii, se verifică 

veridicitatea acestora, concomitent fiind solicitată explicaŃia de la el, fiind preîntâmpinat în scris 

privind necesitatea respectării obligaŃiunii. Despre constatarea nerespectării obligaŃiunii consilierul de 

probaŃiune întocmeşte un raport.  

3) ObligaŃiunea de a acorda o susŃinere materială familiei victimei sau de a repara daunele cauzate în 

termenul stabilit de instanŃă 

În cazul stabilirii acestei obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune informează Inspectoratul de poliŃie şi 

solicită periodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, informaŃia în scris de la condamnat despre 
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măsurile întreprinse privind îndeplinirea obligaŃiunii. Totodată se solicită prezentarea documentelor 

confirmative. 

Cu familia victimei, persoana fizică sau juridică căreia i-a fost cauzată dauna se menŃine legătura şi se 

solicită informaŃia privind îndeplinirea obligaŃiunii. 

Dacă condamnatul nu îndeplineşte obligaŃiunea corespunzătoare pînă la expirarea termenului stabilit în 

sentinŃă sau a termenului de probă şi nu a executat cu rea-voinŃă obligaŃia de a repara dauna cauzată se 

consideră eschivare de la îndeplinirea obligaŃiunii. În cazul dat se solicită de la condamnat explicaŃia 

privind motivul neîndeplinirii obligaŃiunii.  

4) ObligaŃiunea de a urma un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau boală 

venerică 

În cazul stabilirii acestei obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune înştiinŃează instituŃia medicală anexând 

copia sentinŃei de condamnare, informează Inspectoratul de poliŃie şi solicită periodic, dar nu mai rar 

decât o dată în lună, informaŃia în scris de la condamnat despre măsurile întreprinse privind 

îndeplinirea obligaŃiunii. Totodată se solicită prezentarea documentelor confirmative despre executarea 

obligaŃiunii. InformaŃia poate fi solicitată atât de la condamnat cât şi de la membrii familiei sale. 

După finisarea tratamentului, se solicită de la instituŃia medicală confirmarea în scris a însănătoşirii 

condamnatului. 

Dacă condamnatul în termen de 5 zile după rămânerea definitivă a hotărârii instanŃei de judecată nu 

se va prezenta la instituŃia medicală cu regim special, de la acesta se solicită explicaŃie în scris privind 

motivul neprezentării şi se preîntâmpină în scris în vederea respectării obligaŃiunii. Dacă condamnatul 

nu îndeplineşte obligaŃiunea stabilită în termenul fixat în sentinŃă, se consideră eschivare de la 

îndeplinirea obligaŃiunii. În cazul dat se solicită de la condamnat explicaŃia privind motivul 

nerespectării obligaŃiunii. La încălcarea sistematică a obligaŃiunii, de trei şi mai multe ori, consilierul 

de probaŃiune înaintează în instanŃa de judecată un demers cu materialele corespunzătoare solicitând 

anularea condamnării cu suspendarea condiŃionată a executării pedepsei sau anularea liberării 

condiŃionate de pedeapsă înainte de termen. 

5) ObligaŃiunea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere în 

vederea reducerii comportamentului violent 

La aplicarea acestei obligaŃiuni, consilierul de probaŃiune urmează să stabilească data începerii 

programului special de tratament psihologic sau de consiliere, fie individual sau în grup, pe perioada 

termenului de probă, în vederea schimbării atitudinilor, convingerilor şi comportamentului persoanelor 

asistate sau circumstanŃelor sociale ale acestora. Durata tratamentului sau consilierii este pe perioada 

programului probaŃional aplicat. 

  După finisarea unui program special, consilierul de probaŃiune întocmeşte o evaluare a 

condamnatului pentru stabilirea sporirii sau diminuării comportamentului violent. 
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  În cazul în care în perioada termenului de probă este necesar schimbarea programului de consiliere 

sau repetarea celui precedent, consilierul de probaŃiune implică condamnatul în programul special 

împreună cu alŃi beneficiari participanŃi. 

  PrezenŃa condamnatului în derularea programelor speciale este obligatorie. Dacă condamnatul se 

eschivează de la frecventarea programului special de tratament sau de consiliere, după prima absenŃă 

nemotivată consilierul de probaŃiune întocmeşte un raport de constatare, iar la prezentarea 

condamnatului solicită o explicaŃie şi îi aplică o preîntâmpinare.  

 6) ObligaŃiunea de a executa ore de muncă neremunerată în folosul comunităŃii 

În cazul stabilirii obligaŃiunii de a executa ore de muncă neremunerată în folosul comunităŃii (MNFC), 

consilierul de probaŃiune întreprinde măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile art. 67 

CP, art. art. 189-194 CE şi Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei sub formă de 

muncă neremunerată în folosul comunităŃii aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003 

şi InstrucŃiunii nr. 142 din 19.11.2012 cu privire la punerea în aplicare a pedepsei penale şi sancŃiunii 

contravenŃionale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităŃii. 

În conformitate cu art. 90, alin. (7) CP al RM „în decursul termenului de probă, instanŃa de judecată, la 

propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea 

condiŃionată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parŃial, obligaŃiile stabilite anterior 

condamnatului ori adăuga altele noi”. 

Astfel, pentru prevenirea săvârşirii de noi infracŃiuni, instanŃa de judecată aplică în sentinŃele de 

condamnare şi alte obligaŃiuni, dar acestea sunt în dificultatea consilierului de probaŃiune pentru a le 

supraveghea, cum ar fi: 

a) Să nu încalce ordinea publică şi să nu comită contravenŃii; 

b) Să nu frecventeze locurile de agrement între orele 22.00 şi ora 06.00; 

c) Să nu se eschiveze cu premeditare de la îndeplinirea obligaŃiilor stabilite de instanŃa de judecată; 

d) Să nu se apropie de victimă şi casa ei până la executarea sentinŃei. 

Supravegherea respectării obligaŃiilor respective este foarte dificilă reieşind din metodele şi formele 

actuale de control a persoanelor aflate în evidenŃa serviciului de probaŃiune. Reieşind din metodele şi 

formele actuale de supraveghere a condamnaŃilor, acestea sunt insuficiente pentru a avea posibilitatea 

monitorizării depline a obligaŃiunilor enunŃate mai sus şi pentru a avea informaŃia dacă se respectă în 

totalitate. Persoanele condamnate cu aplicarea obligaŃiunii „să nu frecventeze anumite locuri după ora 

22.00, în prezent, nu poate fi controlată de către consilierul de probaŃiune deoarece depăşeşte ora 

programului de muncă conform legislaŃiei în vigoare, iar vizitele locurilor de agrement între orele 

22.00 şi 06.00 dimineaŃa nu intră în obligaŃiile funcŃionale de serviciu a colaboratorului.  

În aşa cazuri, sentinŃele nu se execută eficient şi nici scopul pedepsei penale nu este realizat.  
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Acelaşi impediment survine şi în cazul obligării condamnatului „să nu se apropie de victimă şi casa ei 

până la executarea sentinŃei” sau „să nu încalce ordinea publică şi să nu comită contravenŃii” deoarece 

pentru subiecŃii aflaŃi în conflict cu legea penală pârghiile de control sunt ineficiente. 

O metodă de supraveghere şi control a persoanelor condamnate care ar eficientiza respectarea 

obligaŃiilor şi minimalizarea riscului de recidivă este monitorizarea electronică a persoanelor supuse 

probaŃiunii. Prin supravegherea electronică organul de probaŃiune ar avea posibilitatea să cunoască 

toată informaŃia despre acŃiunile ilicite a subiectului şi intervenirea imediată în fiecare caz individual.  

Monitorizarea electronică este o formă de supraveghere, care este privită ca pe o soluŃie mai puŃin 

severă în comparaŃie cu pedeapsa cu închisoarea. Această măsură constă în a-l obliga pe condamnat de 

a nu părăsi un anumit perimetru în decursul unei perioade de timp, excepŃie făcând timpul pe care 

individul îl petrece la locul de muncă, în cazul în care el este angajat în câmpul muncii. 

Asigurarea, în limita scopului activităŃii sale, accesul la dosarele penale şi la cele contravenŃionale 

ale subiecŃilor probaŃiunii. 

Periodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, se verifică la Inspectoratul de poliŃie şi instanŃa de 

judecată informaŃia cu privire la comiterea de către condamnaŃi a contravenŃiilor şi infracŃiunilor. De 

asemenea, pentru cunoaşterea amplă a carierei infracŃionale şi pentru obŃinerea informaŃiilor privind 

datele personale a condamnaŃilor la evidenŃă sau pentru verificarea cărora date obŃinute se solicită 

acordarea accesului la dosarele penale a condamnaŃilor.  

În acest sens, foarte important este studiul dosarului penal al beneficiarului. Analiza dosarului penal 

oferă date ce pot fi valorificate prin formarea unei perspective asupra cazului şi construirea 

instrumentelor utilizate pentru adunarea informaŃiilor suplimentare, precum şi prin identificarea unor 

elemente semnificative care, verificate, contribuie la determinarea nevoilor criminogene ale 

beneficiarului, estimarea riscului de a comite noi infracŃiuni şi indicarea direcŃiei de intervenŃie în 

cazul său. Consilierul, în mod obligatoriu, trebuie să verifice dacă a fost întocmit referatul 

presentenŃial. Aceasta poate fi aflat inclusiv prin consultarea dosarului penal. În cazul în care 

beneficiarul a fost judecat/liberat de către instanŃa unui alt sector/raion sau se constată că acesta mai 

este inculpat ori a mai fost condamnat anterior de către o altă instanŃă teritorială, consilierul va solicita 

biroului de probaŃiune respectiv să verifice dacă există un referat de evaluare şi dacă există, să trimită o 

copie a acestuia, precum şi alte date relevante. 

Vizitarea subiecŃilor probaŃiunii la locul aflării lor, la locul de trai, de muncă sau de învăŃătură. 

Supravegherea se poate realiza atât prin prezentarea beneficiarului la sediul biroului de probaŃiune sau 

în alte locuri stabilite, cât şi prin efectuarea de controale inopinate la domiciliu, la locul de muncă sau 

chiar în locurile şi mediile frecventate anterior de către acesta, în care prezenŃa lui a fost interzisă prin 

condiŃiile stabilite de instanŃă. Activitatea de supraveghere se poate realiza şi printr-o strânsă 

colaborare cu organele de poliŃie, organizaŃiile neguvernamentale sau cu voluntarii. 
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Consilierul de probaŃiune informează inspectoratul de poliŃie şi efectuează periodic, dar nu mai rar 

decât o dată în lună, control la domiciliul condamnatului, la locul de muncă sau de studii pentru 

stabilirea relaŃiilor şi comportamentului său în societate. 

Dacă condamnatul manifestă necesitatea să-şi schimbe domiciliul, atunci el înconştientizează printr-o 

cerere consilierul de probaŃiune indicând motivul, locul, scopul şi perioada plecării.  

În caz dacă condamnatul şi-a schimbat domiciliul fără consimțământul consilierului de probaŃiune, se 

solicită informaŃii de la rude, vecini, certificat de la primărie şi se întocmeşte un raport privind 

încălcarea obligaŃiunii. După stabilirea locului de trai al condamnatului, de la acesta se solicită 

explicaŃia respectivă şi se preîntâmpină în scris privind necesitatea respectării obligaŃiunii. În cazul în 

care condamnatul a părăsit domiciliu şi locul aflării lui nu este cunoscut, consilierul de probaŃiune 

întreprinde măsuri de căutare şi dacă acestea nu s-au soldat cu succes, după expirarea a 15 zile 

expediază în instanŃa de judecată un demers solicitând dispunerea dării în căutare. 

Adresarea avertizărilor persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi celor care îşi încalcă 

obligaŃiile. 

În cazul obŃinerii informaŃiei despre încălcarea de către condamnat a obligaŃiunilor stabilite, se verifică 

veridicitatea acestora, concomitent fiind solicitată explicaŃia de la el. De asemenea, se preîntâmpină în 

scris privind necesitatea respectării obligaŃiunii. Despre constatarea nerespectării obligaŃiunii 

consilierul de probaŃiune întocmeşte un raport pe numele şefului Biroului de probaŃiune. 

Solicitarea autorităŃilor publice centrale şi locale, instituŃiilor, întreprinderilor, organizaŃiilor sau 

persoanelor fizice informaŃii necesare desfăşurării activităŃilor de probaŃiune. 

Consilierul de probaŃiune solicită de la organele de poliŃie şi autorităŃile publice locale din localitatea 

unde domiciliază condamnatul, informaŃia despre orice modificare intervenită în privinŃa schimbării 

domiciliului de către condamnat. 

Dacă condamnatul a părăsit domiciliul şi nu se cunoaşte locul aflării lui mai mult de o lună de zile sau 

este informaŃie, că a frecventat de două sau mai multe ori, pe un termen de până la 5 zile rude, prieteni, 

în alte raioane ale Ńării se verifică dacă nu a comis acolo infracŃiuni, dacă este în stare de arest, 

expediind cererea F-246 în DirecŃia informaŃie şi evidenŃă operativă a Inspectoratului General de 

PoliŃie.  

În perioada lipsei condamnatului, consilierul de probaŃiune solicită informaŃii de la rudele acestuia, 

vecini, organele de drept. InformaŃia poate fi solicitată şi de la locul aflării temporare a condamnatului.  

În perioada lipsei beneficiarului se verifică dacă acesta a încălcat ordinea publică sau a săvârşit o altă 

infracŃiune pe teritoriul unde s-a deplasat (solicită informaŃie de la comisariatul de poliŃie sau instanŃa 

de judecată).  

Verificarea traversării frontierei de stat în baza de date a PoliŃiei de Frontieră în condiŃiile 

neprezentării la Biroul de probaŃiune.  
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Periodic, se efectuează accesarea sistemului informaŃional de căutare „ACCES-Web a Întreprinderii de 

Stat „Registru” şi PoliŃiei de Frontieră pentru persoanele condamnate de către instanŃa de judecată, 

care există presupunerea fundamentată că a traversat frontiera de stat, cum ar fi: 

a) condamnaŃii, cărora prin Hotărîrea instanŃei de judecată li s-a stabilit obligaŃiunea să nu-şi schimbe 

domiciliul sau locul de trai fără înştiinŃarea organului de probaŃiune; 

b) persoanele condamnate care nu s-a prezentat pentru luarea la evidenŃă, iar locul de domiciliu nu 

poate fi stabilit;  

c) condamnaŃii în privinŃa cărora există careva informaŃii că a trecut frontiera de stat a Republicii 

Moldova pe perioade îndelungate şi necesită confirmarea sau infirmarea datelor. 

În concluzie, sancŃiunile şi măsurile comunitare trebuie să fie realizate în aşa fel, încât acestea să fie 

pe cât de posibil semnificative pentru infractor şi să încerce să contribuie la dezvoltarea personală şi 

socială a relevanŃei pentru ajustarea în societate, iar metodele şi tehnicile de supraveghere şi control 

vor servi acestor obiective. 

Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la liberarea 

condiŃionată adoptată de către Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003 la ce-a de-a 853-a 

întrunire a prim-miniştrilor prevede în pct.30 că: „De nerespectarea condiŃiilor impuse se va preocupa 

autoritatea de implementare prin metode de consiliere sau avertizare. Orice încălcare semnificativă va 

fi raportată imediat autorităŃii care decide eventuala revocare. Această autoritate, trebuie, totuşi, să Ńină 

cont, de faptul dacă consilierea sau avertizarea, condiŃiile mai stricte sau revocarea temporară va 

constitui o pedeapsă suficientă”. 

Aşadar, în cazul dacă condamnatul se eschivează sistematic de la respectarea obligaŃiunilor, de trei 

şi mai multe ori, consilierul de probaŃiune înaintează în instanŃa de judecată un demers cu 

materialele corespunzătoare solicitând anularea condamnării cu suspendarea condiŃionată a 

executării pedepsei sau anularea liberării condiŃionate de pedeapsă înainte de termen cu trimiterea 

executării pedepsei cu închisoarea. 

ObligaŃii stabilite de 

instanŃa de judecată 

(art. 90 al. 6 CP) 

Art.90 CP Art. 91 CP Art. 96 CP Total 
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La condamnarea cu suspendarea condiŃionată a executării pedepsei în baza art. 90 CP al RM şi 

liberarea condiŃionată de pedeapsă înainte de termen în baza art. 91 CP, persoanelor liberate de 

pedeapsă penală li se pot stabili obligaŃii în temeiul art.90 alin. (6) CP, dar şi altele la discreŃia 

judecătorului ținând cont de fapta prejudiciabilă comisă.  

De asemenea, astfel de obligaŃii pot fi stabilite şi la amânarea executării pedepsei pentru femei gravide 

şi femei care au copii în vârstă de pînă la 8 ani. 

  

Numărul subiecŃilor probaŃiunii adulŃi, care au stabilite în hotărârile instanŃelor de judecată 

obligaŃii conform art. 90 alin. (6) CP la liberarea de pedeapsă în baza art. 90, 91, 96 CP al RM la 

sfârșitul anului 2013: 

În urma analizei rapoartelor consilierilor de probaŃiune în lucru cu persoanele condamnate s-a constatat 

că în vederea verificării respectării de către condamnaŃi a obligaŃiilor stabilite de instanŃa de judecată 

au fost întreprinse următoarele acŃiuni: 

Să nu-şi schimbe 

domiciliul fără 

consimŃământul organului 

competent 

1291  2035 3 3329 

Să nu frecventeze anumite 

locuri 

 93 5 - 98 

Să urmeze un tratament în 

caz de alcoolism, 

narcomanie, toxicomanie 

sau de boală venerică 

 29 - - 29 

Să participe la un program 

special de tratament sau 

de consiliere în vederea 

reducerii 

comportamentului violent 

15 - - 15 

Să acorde o susŃinere 

materială familiei victimei 

13 1 - 14 

Să repare daunele cauzate 

în termenul stabilit de 

instanŃă  

165 - 2 167 

  Total  1606 2041 5 3652 
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1. Pentru supravegherea obligaŃiunii „de a nu schimba domiciliul fără consimŃământul organului 

competent”, se conlucrează cu următoarele instituŃii: 

- Inspectoratul de poliŃie din raza teritorială a domiciliului condamnatului; 

- AutorităŃile publice locale şi poliŃistul de sector din localitatea respectivă; 

- DirecŃia patrulare a Inspectoratului General de PoliŃie; 

- InstituŃiile de muncă sau de învăŃământ în cazul dispariŃiei fără înştiinŃare a condamnatului; 

- Centre de plasament în cazul lipsei domiciliului permanent. 

De asemenea, pentru executarea obligaŃiunii se efectuează, în special, vizite la domiciliul 

condamnatului lunar. 

2. Pentru supravegherea executării obligaŃiunii „de a nu frecventa anumite locuri” se întreprind 

următoarele măsuri: 

- vizite la domiciliul condamnaŃilor efectuate de către consilierul de probaŃiune; 

- vizite inopinate la instituŃiile de agrement din localitate; 

- conlucrarea cu inspectoratele de poliŃie, solicitând informaŃie despre locurile interzise vizitate; 

- conlucrarea cu DirecŃia patrulare a Inspectoratului General de PoliŃie; 

- contactarea autorităŃile publice locale din localitatea unde domiciliază condamnatul. 

3. La executarea obligaŃiunii „să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie 

sau de boală venerică”se conlucrează cu: 

- instituŃia medicală care acordă tratament de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau boală venerică; 

- Inspectoratul General de PoliŃie sau poliŃistul de sector. 

4. La executarea obligaŃiunii “să participe la un program special de tratament sau de consiliere în 

vederea reducerii comportamentului violent” se cooperează cu: 

- Centrele de AsistenŃă şi Consiliere pentru agresorii familiali teritoriali; 

- Oficiul central de probaŃiune pentru stabilirea perioadei de derulare a programului; 

- Alte Birouri de probaŃiune pentru identificarea condamnaŃilor care mai au o astfel de obligaŃiune 

pentru derularea în comun a programelor probaŃionale; 

- Psihologul din cadrul Centrului Medicilor de Familie Teritorial; 

5. La asigurarea executării obligaŃiunii „Să acorde o susŃinere materială familiei victimei”, organul de 

probaŃiune va conlucra cu: 

- Organul de poliŃie în vederea asigurării susŃinerii materiale a victimei şi a familiei acesteia; 

- AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă în vederea angajării condamnatului în câmpul 

muncii, în cazul în care nu activează, pentru dispunerea surselor financiare necesare. 

- Organisme sau agenŃii private pentru angajarea oficială sau neoficială; 

- Familia victimei pentru controlul executării; 

- Executorul judecătoresc în cazul neachitării în termenii stabiliŃi. 
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6. La asigurarea executării obligaŃiunii „să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanŃă” 

Biroul de probaŃiune va colabora cu: 

- Organul de poliŃie în vederea asigurării susŃinerii materiale a victimei şi a familiei acesteia; 

- AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă în vederea angajării condamnatului în câmpul 

muncii, în cazul în care nu activează, pentru dispunerea surselor financiare necesare. 

- Organisme sau agenŃii private pentru angajarea oficială sau neoficială; 

- Familia victimei pentru controlul executării; 

- Executorul judecătoresc în cazul neachitării în termenii stabiliŃi; 

- InstanŃa de judecată în cazul schimbării măsurii de pedeapsă. 

Aducem la cunoştinŃă că în prezent în subdiviziunile teritoriale se află 141 minori, din ei: băieŃi – 

126 ; fete – 15. 

Cu aplicarea următoarelor articolelor: 

Nr. Articolul Nr. minorilor 

1. 90 CP RM (condamnarea cu suspendarea 

condiŃionată)  

121 

2. 67 CP RM (munca neremunerată în folosul 

comunităŃii) 

8 

3. 104 CP RM (măsuri de constrângere cu caracter 

educativ) 

11 

4. 90/67 CP RM  

5. ContravenŃional 1 

TOTAL: 141 

Cu obligaŃii stabilite conform art. 90 CP RM: 

 ObligaŃiile stabilite Nr. 

minorilor 

1. să nu-şi schimbe domiciliul fără consimŃământul 

organului competent 

37 

2. să nu frecventeze anumite locuri 4 

3. să participe la un program special de tratament sau de 

consiliere în vederea reducerii comportamentului violent 

2 

 TOTAL: 43 

 

 În urma analizei rapoartelor lunare al consilierilor de probaŃiune în lucru cu minorii s-a constatat că 

în vederea verificării respectării de către condamnaŃi a obligaŃiilor stabilite de instanŃa de judecată 

consilierii din birourile au întreprins următoarele: 
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Pentru a respecta obligaŃia - „să nu-şi schimbe domiciliul fără consimŃământul organului competent” 

au fost efectuate: 

- vizite la domiciliul condamnaților efectuate de către consilierul de probaŃiune; 

-  au fost informate inspectoratele de poliŃie, solicitând să fie înştiinŃate birourile de probaŃiune despre 

orice modificare intervenită în privinŃa schimbării domiciliului de către condamnat;  

- au fost contactate autorităŃile publice locale din localitatea unde domiciliază condamnatul; 

- conlucrare cu instituŃiile de învățământ; 

- conlucrare cu reprezentanŃii legali ai minorilor; 

- stabilirea şi menŃinerea relaŃiilor cu instituŃiile active în domeniul protecŃiei drepturilor copilului, 

conlucrare cu DirecŃia AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Familiei; 

1.1.a.i.1 Pentru a respecta obligaŃia - „să nu frecventeze anumite locuri” au fost efectuate: 

- vizite la domiciliul condamnaților efectuate de către consilierul de probaŃiune; 

- avizaŃi instituŃiile de agrement şi comerŃ în raza teritorială; 

- au fost informate inspectoratele de poliŃie, solicitând să fie înştiinŃate birourile de probaŃiune despre 

orice modificare intervenită în privinŃa schimbării domiciliului de către condamnat;  

- coordonarea procesului de informare a instituŃiilor abilitate la nivel local despre copii supuşi 

pericolul social, au fost contactate autorităŃile publice locale din localitatea unde domiciliază 

condamnatul; 

- conlucrare cu instituŃiile de învățământ; 

- conlucrare cu reprezentanŃii legali ai minorilor; 

1.1.a.i.2 Pentru a respecta obligaŃia - „să participe la un program special de tratament sau de 

consiliere în vederea reducerii comportamentului violent” au fost efectuate următoarele: 

- conlucrare cu psihologul din cadrul instituŃiei de învățământ sau instituŃiei medicale (Centrul 

Medicilor de Familie Teritorial); 

- stabilirea şi menŃinerea relaŃiilor cu instituŃiile active în domeniul protecŃiei drepturilor copilului, 

conlucrare cu DirecŃia AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Familiei, DirecŃia ProtecŃia Drepturilor Copiilor; 

- implicarea specialiştilor din domeniul psihosocial din cadrul ONG-uri: (Pas cu Pas, ViaŃă Nouă, 

Reîntoarcere, Evrica, Recunoștință, Asclepios, Căldura casei); 

- conlucrarea cu diriginta clasei, profesori. 

 

Statistica 
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Sistemul de sancționare si implicarea probațiunii  

SancŃiuni/Măsuri/Pena

lităŃi/CondiŃii  

Ataşate la o decizie 

 serviciu de 

implicare a 

probaŃiunii 

principalele caracteristici ale 

activităŃii de probaŃiune (de 

exemplu, supraveghere, coordonare, 
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condiŃionată  

sau sentință 

raportare, sesizare, ajutor şi 

asistenŃă) 

DetenŃie X - - 

SentinŃa suspendată X X Supraveghere, asistenŃă şi consiliere 

SentinŃa condiționată  X X Supraveghere, asistenŃă şi consiliere 

Afidimento in prova - - - 

Arestul la domiciliu  X - - 

Monitorizarea 

electronică  

- - - 

Munca neremunerată 

în folosul comunităŃii 

ca sancŃiune  

X X Coordonare, asistenŃă şi consiliere 

Semi-libertatea X - - 

Semi-detenŃie X - - 

Hotărîrre de tratament X X Coordonarea, supraveghere 

    

Program pentru 

tratarea dependenŃei 

de droguri/alcool 

X X Supraveghere 

Măsuri educaŃionale X X Supraveghere 

Despăgubiri victimei X X Supraveghere 

Medierea X - - 

Frecventarea unui 

centru de o zi 

- - - 

InterdicŃia de a părăsi 

Ńara 

X - - 

InterdicŃia de a vizita 

diferite locuri/orașe 

X X supraveghere 

InterdicŃia de a 

desfăşura diferite 

activităŃi  

X X supraveghere 
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InterdicŃia de a 

contacta anumite 

persoane 

- - - 

Amenda X - - 

Amenda pe zi - - - 

Alte sancțiuni 

financiare 

- - - 

Tratament psihiatric 

cu/fără acordul 

pacientului  

X X Coordonare, supraveghere 

Măsuri de securitate - - - 

Ordin cu caracter 

combinat 

- - - 

Pedeapsa comunitară  - - - 

Liberare condiționata  X X Supraveghere, asistenŃă şi consiliere 

Liberare automată - - - 

Închisoare de tip 

deschis 

X - - 

Programul 

penitenciarelor în 

afara închisorii 

- - - 

 Înlocuirea părŃii 

neexecutate din 

pedeapsă cu o 

pedeapsă mai blândă 

 

 

X X Supraveghere în cazul aplicării 

pedepsei cu munca neremunerată în 

folosul comunităŃii 

Liberarea de la 

executarea pedepsei a 

persoanelor grav 

bolnave  

 

X - - 
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Aplicarea măsurilor 

de constrângere cu 

caracter medical 

alcoolicilor şi 

narcomanilor  

  

X - - 

 

Capitolul III. Monitorizarea electronica – o metodă eficientă de supraveghere.  

 

Deseori supravegherea beneficiarilor este organizată formal. Motivul poate fi că în unele cazuri este 

imposibil de verificat beneficiarul execută obligațiunile stabilite de instanța de judecată. Spre exemplu 

nu este posibil de a controla dacă beneficiul nu frecventează anumite locuri interzise pentru el, sau să 

se apropie de unele locul la fel interzise. Și pentru a fi realizabilă această activitate, comunitatea a 

inventat un instrument de supraveghere, așa numită supraveghere electronică. Mai răspândită este 

noțiunea de ”monitorizarea electronică”. ME este un termen general care se referă la forme de 

supraveghere cu care se monitorizează locul de trai, deplasarea și comportamentul specific al 

beneficiarului în cadrul procesului de justiție penală. Monitorizarea electronică (pe parcurs – ME) a 

fost utilizată în Europa încă din 1990 și continuă să se extindă. Sa început utilizarea în arest preventiv 

la domiciliu, dar odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale ME ( exemplu, GPS ), se utilizează 

și pentru supravegherea persoanelor liberate de pedeapsa penală și pentru monitorizarea 

comportamentului și mișcărilor suspecților și infractorilor ( pe parcurs – beneficiar). Diferite țări și-au 

dezvoltat propria lor legislație și politici privind monitorizarea electronică. Dar comun pentru toți este 

că gestionarea ME este în sarcina serviciilor de probațiune. Această tehnologie de supraveghere nu 

este o înlocuire pentru relații profesionale constructive dintre personalul competent al serviciului de 

probațiune și beneficiar. Este important de subliniat în acest sens că perioada de probă ajută la 

dezvoltarea controlului intern al beneficiarului, iar ME este folosită pentru a ajuta la controlul extern al 

clientului. ME este un instrument de descurajare eficient pentru perioada pentru care este utilizat . ME 

este menționată în mod special în Rec ( 2000) 22 ca un mijloc de aplicare a sancțiunilor și măsurilor 

comunitare. Recomandarea CM/Rec(2010)1Comitetului de Miniştri către statele membre cu 

privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei (Adoptată de către Comitetul de Miniştri 

la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniştrilor) 

Monitorizarea electronică este o formă de supraveghere, care este privită ca pe o soluŃie mai puŃin 

severă în comparaŃie cu pedeapsa cu închisoarea. Această măsură constă în a-l obliga pe inculpat de a 

nu părăsi locuinŃa sa legală în decursul unei perioade de timp, într-un anumit interval orar, excepŃie 

făcând timpul pe care individul îl petrece la locul de muncă, în cazul în care el este înscris în câmpul 
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muncii. Monitorizarea electronică trebuie să aibă ca scop principal mărirea gradului de securitate la 

nivelul societăŃii umane, dar şi protejarea cetăŃenilor de a nu devenii posibile victime.  

ME este cel mai bine combinat cu supravegherea intensivă de probațiune, nu doar ca un mijloc de 

urmărire a oamenilor. Utilizarea de ME este legată de a sprijini programe, cum ar fi supravegherea , de 

muncă sau de studiu, programele de tratament, de exemplu alcool sau terapie de droguri, suport 

psihologic sau consiliere sociala. ME este un termen general care se referă la forme de supraveghere 

cu care se monitorizează locul de trai, deplasarea și comportamentul specific al clientului în cadrul 

procesului de justiție penală. Formele actuale de monitorizare electronică se bazează pe unde radio sau 

tehnologia de localizare prin satelit (GPS). Ele cuprind, de obicei, un dispozitiv atașat la beneficiar 

(brățară la mână sau picior) și sunt monitorizate la distanță de serviciul probațiune . Alegerea unei 

tehnici specifice depinde de următorii factori: tip de infracțiune ; proporționalitatea ; nivel de 

gestionare a riscurilor ; scopuri in timpul EM . 

ME nu se folosește ca o metodă de sine stătătoare. Instrumentele ME oferă opțiunea de a verifica 

condițiile în care sunt legate de locație, legate de mediu și / sau legate de timp. ME permite asistență și 

control. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea gestionarii riscurilor: 

- ME reduce recidiva ; 

- ME previne influențe negative ale închisorii ( pedeapsă fără încarcerare ); 

- ME adaugă transparență deplină în locul infracțiunii; 

- ME oferă structură în viața de zi cu zi a infractorului; 

- ME stabilește limite clare admisibile; 

- ME face ca infractorul sa fie conștient de propriul comportament; 

- ME contribuie la protecția victimelor . 

 ME poate fi utilizată într-unul sau mai multe dintre următoarele modalități: 

- la etapa Presentențială – arest la domiciliul; 

- ca o condiție de suspendare sau de executare a pedepsei cu închisoarea  

- ca un mijloc de supraveghere a executării unei sancțiuni penale sau măsuri în comunitate ; 

- în combinație cu alte intervenții de probațiune ; 

- la regimul de resocializare din închisoare ; 

- la eliberare condiționată înainte de termen din închisoare; 

- la deplasare fără escortă în închisoare; 

- ca o condiție intensivă și măsuri de supraveghere pentru anumite tipuri de infractori, după eliberarea 

din închisoare ; 

- ca o modalitate de monitorizare a deplasărilor interne ale infractorilor închiși si / sau perimetrele de 

închisori deschise ; 
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- ca un mijloc de protecție a victimelor infracțiunilor specifice de suspecți individuale sau infractori  

În unele state ME este gestionată direct de către închisoare, serviciul probațiune, de poliție sau alte 

agenții publice competente, în alte state ME este pusă în aplicare de către companiile private, în baza 

unui contract de prestări servicii cu o agenție de stat. Unele state practică menținerea utilajului din 

punct de vedere financiar de către client, iar înalte toate cheltuielile sunt în sarcina statului. ME 

electronica poate fi utilizată și pentru clientul minor.  Monitorizarea electronică este o măsură care are 

ca scop reducerea recidivei, dar şi reducerea numărul foarte mare de indivizi care sunt în penitenciar, 

astfel această pedeapsă cu privarea de libertate să se aplice pentru infracŃiunile grave şi foarte grave( 

ex.: omor, traficul de droguri, traficul de persoane, etc., care aduc prejudicii majore societăŃii umane). 

O altă consecinŃă pozitivă a acestei măsuri este reducerea cheltuielilor financiare din penitenciar, mai 

ales că unele Ńări îi obligă pe indivizi să îşi plătească singuri costurile aparatului electronic.11 

Un aspect negativ al acestei măsuri Ńine de faptul că nu este respectată viaŃa privată a cetăŃeanului şi 

unii susŃin că această măsură încalcă drepturile omului la intimitate. 

Monitorizarea electronică nu îşi propune să izoleze complet infractorul de mediul său social, aşa cum 

se întâmplă în cazul detenŃiunii pe o perioadă lungă de timp în penitenciar, ci aceasta îşi doreşte să îl 

ajute pe individ să adopte un stil de viaŃă normal în cadrul societăŃii. 

Datorită faptului că această măsură de supraveghere este încă la început şi în continuă dezvoltare, au 

mai existat şi anumite erori ale sistemului, de ordin tehnic, de exemplu când beneficiarul se află la 

metrou şi pierde semnalul, alarma se declanşează automat; fie este foarte dificil pentru el, mai ales în 

marile oraşe unde traficul este infernal, să ajungă acasă la ora stabilită. ME este cel mai bine combinat 

cu supravegherea intensivă de probațiune, nu doar ca un mijloc de urmărire a oamenilor. Utilizarea de 

ME este legată de a sprijini programe, cum ar fi supravegherea , de muncă sau de studiu, programele 

de tratament, de exemplu alcool sau terapie de droguri, suport psihologic sau consiliere sociala. SVG 

nu folosește ME ca o metodă de sine stătătoare. Instrumentele ME oferă opțiunea de a verifica 

condițiile în care sunt legate de locație, legate de mediu și / sau legate de timp. ME asigură 

transparența deplină la locul infracŃiunii". Acest lucru permite ofițerului de probațiune o mai bună 

vedere de conformitate a condițiilor și acordurilor de supraveghere. ME permite îndrumare și control. 

Acest lucru contribuie la îmbunătățirea gestionarii riscurilor. ME ajută dependenții sa-si structureze 

viața și, în plus, au experiență, de asemenea, pentru ME ca pedeapsa pentru infracțiunea. 

Monitorizarea electronică este o formă de supraveghere, care este privită ca pe o soluŃie mai puŃin 

severă în comparaŃie cu pedeapsa cu închisoarea. 

 Tipuri de monitorizare electronică 

                                                
11 Idem2 
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În momentul de față, se utilizează instrumentele EM echipate cu frecvență radio ( RF ) sau dispozitive 

de urmărire prin satelit ( GPS ). Fiecare tehnica are un scop diferit și funcționează diferit . Alegerea 

unei tehnici specifice depinde de următorii factori : 

- Tip de infracțiune ; 

- Proporționalitatea ; 

- Nivel de gestionare a riscurilor ; 

- Scopuri in timpul EM . 

Există trei tipuri de tehnologii folosite: 

• pasivă: beneficiarul este verificat prin intermediul telefonului.  

• activă: beneficiul este obligat să poate o brăŃară electronică care transmite semnale către un 

receptor, care preia mesajul și să se afle într-o anumită zonă; 

• prin intermediul G.P.S-ului.12 

Beneficiarului i se oferă o brăŃară electronică pe care el/ea este obligat să o poarte în permanenŃă, iar 

semnalele transmise de către această brăŃară le permite consilierului de probațiune să verifice locul 

unde el/ea se află, dacă beneficiarul a depăşit perimetrul stabilit, când acesta intră în contact cu victima 

(care trebuie să poarte şi ea o brăŃară asemănătoare), timpul petrecut în anumite locaŃii, etc.  

Diferite tehnologii al ME au diferite implicaŃii practice şi etice de supraveghere a infractorilor. De 

exemplu, urmărire prin satelit sau prin telefon.  

FrecvenŃă radio ( RF ) de ME presupune purtarea de o brăŃară, semnalul de la care poate fi preluat de 

către un emiŃător-receptor instalat în casa infractorului. Atâta timp cât el / ea rămâne în apropierea de 

emisie-recepŃie prezenŃa lui sau a ei în casă vor fi înregistrate în centrul de monitorizare, prin telefon 

fix sau mobil. Tehnologia radio frecvenŃă poate fi folosită pentru a monitoriza aşa sancŃiune ca arest la 

domiciliu sau pe timp de noapte. Cele mai multe benzi sunt realizate din plastic călită cu fibre optice 

care trece prin ele , şi încetează să lucreze în cazul în care această fibră este tăiată. Curele pot fi 

fabricate din piele cu benzi de oŃel care rulează prin intermediul lor: acestea pot fi tăiate doar cu un 

clește puternic şi sunt mult mai greu de a le strica.  

La nivel mondial , tehnologia frecvenŃei radio a fost prima generație de monitorizare electronică şi este 

în continuare cea mai frecventă formă de monitorizare. 

ME prin satelit monitorizează domiciliul sau deplasarea unei persoane pe toată suprafaŃa pământului, 

în aer liber şi în interior. Această tehnologie presupune purtarea de o brăŃară ( uneori însoŃită de un 

calculator purtat la centură ), care poate atât ridica semnale de la sateliŃi în orbită (în prezent american 

Global Positioning System ( GPS) ) şi turnuri de telefon mobil care transmit semnale la un centru de 

monitorizare. Se poate face acest lucru în " timp real ", astfel încât locul unui infractor se observă 

îndată la centrul de monitorizare , sau retroactiv , în care este o înregistrare a deplasărilor unui 

                                                
12 Ioan, Durnescu, Cursul nr. 9: Monitorizarea Electronică, din data de 18.04.2011 
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infractor ( şi analizate ), câteva ore mai târziu . Unele sisteme combină atât de monitorizare imediată 

atât şi cu înregistrări. Tehnologie de urmărire pot fi folosite pentru a monitoriza arest la domiciliu ( 

prin crearea de "zone de incluziune " mici ) , pentru a urmări toate deplasările unei persoane şi de a 

crea zone de excludere zone unde este interzis infractorului să se afle. Tehnologie de urmărire prin 

satelit poate fi , de asemenea, utilizată ca parte a unui sistem de protecŃie a victimelor. În cazul acesta 

victima poartă acest dispozitiv. Unele sisteme de urmărire prin satelit poate fi combinat cu 

cartografiere care prezintă locul recente crimei, ceea ce face posibil pentru a vedea dacă infractorul a 

fost în apropiere a crimei.  

Verificarea după voce este o formă de monitorizare electronică care utilizează amprenta vocală 

biometrică unică a unei persoane , înregistrate la punctul de monitorizare. De fiecare dată când este 

telefonat infractorul de la centrul de monitorizarea, vocea este trebuie să potrivească cu amprenta 

vocală stocată pe computer. Verificarea după voce poate fi utilizate pentru monitorizarea prezenŃei 

unei persoane în aceeaşi zonă, sau pentru a urmări deplasările sale între un număr de locaŃii specifice, 

de exemplu, un plasament în folosul comunităŃii. Deoarece aceasta nu presupune utilizarea unui 

dispozitiv uşor de purtat, nu există nici un risc de stricare. 

Monitorizarea alcoolului la distanŃă ( RAM ) există în două forme. Prima este de monitorizare 

electronică de frecvenŃă radio - la emisie-recepŃie - în casa infractorului. Infractorul este sunat la 

întâmplare din centrul de monitorizare şi rugat să folosească instalaŃia de alcoolemie, rezultat căruia 

imediat se transmise de telefonie fixa. Infractorul folosind alcoolemie este identificat prin tehnologie 

de voce, de fotografie sau prin (biometrică) tehnologia de recunoaştere facială . 

A doua formă de RAM este prin telefonie mobilă. Aceasta presupune că infractorul poartă o brățară 

care preia prezența alcoolului în sistem " trans-dermic " - prin intermediul pielii - și periodic încarcă 

datele la centrul de monitorizare prin intermediul sistemului de telefonie mobila . RAM poate fi 

utilizate pentru infractori al căror crime au fost legate de consumul de alcool , în cazul în care instanța 

a depus restricția de a consuma alcool în perioada de supraveghere. Acest sistem poate ajuta infractorul 

să-și administreze consumul lor de alcool . 

Chioșc de raportare este o formă de monitorizare electronică, care prevede o instalație similară unui 

bancomat și este instalat în sediul serviciului de probațiune. Acest sistem prevede că în cazul lipsei 

consilierului de probațiune la sediu, subiectul probațiunii răspunde la întrebările acestei ”mașini”, în 

loc de a întâlni un pe consilier real față - în – față. Mașina cere răspunsuri la anumite întrebări cu 

privire la comportament, anumite activități, și poate conține anumite indicații de la consilierul de 

probațiune. Prin intermediul unei amprente digitale, mașina verifică identitatea subiectului probațiunii.  

Este clar din cele de mai sus că diferite tipuri de tehnologii de supraveghere sunt acum combinate în 

ME , de exemplu, elementele biometrice integrate și monitorizarea domiciliului.  

Utilizarea de EM fie ca o măsură de sine stătătoare sau ca element într-un program multi- modal nu a 
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fost orientat - ci mai degrabă a fost folosit fără discriminare, ca un " catch-all " pedeapsă - limitată ( 

sau constrângere) de libertate - care nu a fost adaptat pentru a perturba sau chiar modifica ( în măsura 

în care EM ar putea) modele ofensatoare, sau coerente legate de alte intervenții în utilizarea alături de 

ea. În sine, tehnologia ME trebuie înțeleasă ca fiind nimic mai mult sau mai puțin o formă de control 

spion de la distanță, un mijloc de reglementare flexibil pentru programele spațiale și temporale din 

viața unui infractor. Ca o formă de monitorizare continuă de la distanță se poate exercita mai mult 

control peste întinderea de zi cu zi a vieții unui infractor decât contactul intermitent cu un consilier de 

probațiune. 

 

Capitolul IV. Studiu comparat ce vizează bune practici ale altor state în domeniul aplicării 

programului de monitorizare electronică 

Tabelul 1 prezintă natura şi tipul programelor ME în 13 țări . Se face distincție între frecvență radio 

(RF) şi de urmărire prin satelit (GPS), tehnologii, şi identifică organizațiile comerciale implicate în 

furnizarea de tehnologie. Utilizarea ME ca o execuție a pedepsei cu închisoarea și eliberarea anticipată 

sunt forme mai frecvente de sistem, urmată îndeaproape de eliberare condiționată (pentru deținuții 

eliberați pe termen lung) şi sisteme de cauțiune presenteŃial. Două din eșantioanele (Portugalia şi 

FranŃa) s-au dezvoltat (sau sunt în curs de dezvoltare) scheme de violență domestică de protecție a 

victimelor prin monitorizarea victimelor şi agresorilor. Suedia şi Finlanda folosesc ME pentru a 

monitoriza deŃinuŃii din penitenciarele deschise. Cifrele nu sunt prezentate în acest studiu special a 

numărului cumulat de infractori care sunt obiectul ME deoarece schemele speciale începute, sau pe o 

perioadă de cinci ani, mai degrabă un "curent instantaneu", a numerelor de pe scheme spre sfârșitul 

anului 2011 furnizate (cel de 31 octombrie 2011, două de 31 decembrie 2012).  

Tabelul 1 – Natura şi tipul programelor ME 

łara  

Tipul schemei 

Tipul tehnologiei (+ furnizor) Serviciul 

livrat de  

Costul 

zilnic 

Cifre 

zilnice (31 

Octombrie 

2011) 

Anglia & łara 

Galilor 

 

a)CauŃiune 

b)Decizia curŃii 

c)CondiŃia deciziei 

În cauŃiunea preventivă numai 

frecvenŃa radio, la decizia curŃii şi 

condiŃia deciziei curŃii – frecvenŃa 

radio şi verificarea vocii. La 

eliberarea înainte de termen şi alte 

tipuri – doar frecvenŃa radio 

Sectorul 

privat 

AdulŃi12.

10 £ 

Minori18

.01£ 

 (include 

monotori

31.10.2011 

 

CauŃiune 

9419 

Decizia 

curŃii 6618 

                                                
13 Informația este selectată din materialele CEPului  

13
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curŃii 

d)Eliberare înainte de 

termen 

e)Eliberare 

condiŃionată înainte 

de termen MAPPA 

(Serco/G4S) zare 

completă

, servicii 

ce includ 

echipam

entul, 

instalare

a, 

monotori

zarea) 

CondiŃia 

deciziei 

curŃii 5755 

Eliberarea 

devreme şi 

alte scheme 

(după 

eliberare) 

3326 

Estonia 

a) CauŃiune 

b) Decizia curŃii 

c) CondiŃia deciziei 

curŃii 

d) Eliberare înainte 

de termen 

(începînd cu 1 

Ianuarie 2011) 

FR şi urmărire prin satelit (3M 

Monotorizare electronică) 

Sectorul 

public 

2,64 € 

(include 

doar 

costul 

zilnic 

ade 

închirier

e a 

unităŃii) 

CauŃiune 

16 

Eliberare 

înainte de 

termen 78 

 

Finlanda 

 

a)Executarea sentinŃei 

cu închisoarea 

b)Eliberare înainte de 

termen 

c)Închisoare de tip 

deschis 

FR pentru executarea sentinŃei cu 

închisoarea. 

GPS pentru eliberare înainte de timp 

& închisoare de tip deschis 

 

(3M Monotorizare electronică) 

AgenŃia 

pentru 

sancŃiuni 

penale, 

Serviciul 

de 

probaŃiune

, 

Serviciul 

penitencia

r 

Între 3 & 

4 € 

Costul 

doar 

pentru 

echipam

ent 

Nu este 

disponibil 

FranŃa 

 

a)CauŃiunea 

b)Executarea 

pedepsei cu 

Ambele FR ŞI GPS  

 

(G4S) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune

15.50 € 

pentru 

FR 

30 € 

pentru 

31.12.2011 

CauŃiune 

190 

Executarea 

sentinŃei cu 
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închisoarea 

c)Eliberare înainte de 

termen  

d)Eliberare 

condiŃionată înainte 

de termen 

e)ViolenŃa domestică 

. 

Serviciul 

penitencia

r – ultimul 

efectuează 

instalări 

GPS 

 

Echipam

ent, 

instalare, 

monotori

zare 

închisoarea 

& 

combinat 

cu 

eliberarea 

înainte de 

termen 

7886 

 

Nu este 

disponibil 

pentru 

schemele 

GPS 

Georgia 

Monotorizarea 

electronică alături de 

serviciul comunitar a 

început în Aprilie 

2011 

DPS  

(Laipac) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune 

Nu este 

disponibi

l 

Persoane 

monotorizat

e electronic 

în perioada 

Aprilie- 

Decembrie 

2011 - 150 

Germania 

(Baden-

Wurttemberg) 

a)Executarea pedepsei 

cu închisoarea 

b)Eliberarea înainte 

de termen 

FR şi GPS 

 

(Neustart/ADT) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

penitencia

r 

30 € 

Echipam

ent, 

instalare, 

monotori

zare 

Persoane 

monotorizat

e electronic 

în perioada 

Octombrie 

2010- prilie 

2012 94 

Luxemburg 

a)Executarea pedepsei 

cu închisoarea 

b)Eliberarea înainte 

de termen 

FR 

(3M Monotorizare electronică) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune

. 

Serviciul 

4 € 

Echipam

ent, 

instalare 

31.10.2011 

Executarea 

sentinŃei cu 

închisoarea 

23 

eliberarea 

înainte de 
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penitencia

r 

termen 5 

Norvegia 

a)Executarea pedepsei 

cu închisoarea 

b)Eliberarea înainte 

de termen 

FR  

(G4S – Monotorizare ghidată) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune

. 

 

100 € 

Salarii, 

echipam

ent, 

instalare, 

monotori

zare 

31.10.2011 

Executarea 

sentinŃei cu 

închisoarea 

102 

eliberarea 

înainte de 

termen 21 

Polonia 

a)Executarea pedepsei 

cu închisoarea 

b) alte scheme 

(interdicŃia de a intra 

în contact cu mass-

media) 

FR şi urmărire prin satelit 

(Consortium 

COMP SA/  

Serco  

Geografix) 

Serviciul 

penitencia

r Serviciul 

de 

probaŃiune

. 

Întreprind

eri private. 

 

4.3 € 

echipam

ent, 

instalare, 

control 

regulat la 

domicili

ul 

acuzatul

ui 

31.10.2011 

Executarea 

sentinŃei cu 

închisoarea 

1545 

 

Portugalia 

a) CauŃiunea 

b) Executarea 

pedepsei cu 

închisoarea 

d) Eliberare 

condiŃionată înainte 

de termen 

e) ViolenŃa domestică 

În mare parte FR. 

(schema- violenŃa domestică 

foloseşte GPS) 

(SVEP/3M Monotorizare lectronică) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune

. 

 

16.35 € 

25.70 € 

pentru 

schema 

violenŃei 

domestic

e atunci 

cînd FR 

era 

utilizată; 

Încă nu 

este 

disponibi

l pentru 

GPS. 

CauŃiunea 

80 

Executarea 

pedepsei cu 

închisoarea 

70 

Eliberare 

condiŃionată 

înainte de 

termen 15 

ViolenŃa 

domestică 

50 
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Personal, 

echipam

ent, 

operaŃii 

Suedia 

a)Executarea pedepsei 

cu închisoarea 

b)Eliberarea înainte 

de termen 

c)Închisori de tip 

deschis 

FR 

(3M Monotorizare electronică) 

Întreprind

eri private. 

Serviciul 

de 

probaŃiune

. 

Serviciul 

penitencia

r 

3.45 € 

Echipam

ent, 

instalare 

31.10.2011 

Executarea 

sentinŃei cu 

închisoarea 

& combinat 

cu 

eliberarea 

înainte de 

termen 446 

În închisori 

de tip 

deschis 445 

ScoŃia 

a)decizia curŃii 

b) condiŃia deciziei 

curŃii 

c) eliberarea înainte 

de termen  

d)eliberarea 

condiŃionată înainte 

de termen 

e) Supraveghere 

intesivă a minorilor 

FR 

(SERCO) 

Întreprind

eri 

private.& 

JustiŃia 

penală 

AsistenŃă 

socială 

Costul 

pentru 6 

luni de 

monotori

zare 

electroni

că este 

de 3500 

£ 

31.10.2011 

decizia 

curŃii 

(inclusiv 

condiŃia) 

311 

eliberarea 

înainte de 

termen 368 

eliberarea 

condiŃionată 

înainte de 

termen 20 

Supraveghe

re intesivă a 

minorilor 4 

ElveŃia (Vaud) 

a)CauŃiunea 

Toate FR 

GPS este considerat pentru cauŃiune 

Întreprind

eri 

47 franci 

elveŃieni 

31.12.2011 

Executarea 
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b)Executarea sentinŃei 

cu închisoarea  

c)eliberarea înainte de 

termen  

d)eliberarea 

condiŃionată înainte 

de termen 

 

(3M Monotorizare electronică) 

private.& 

Serviciul 

de 

probaŃiune 

Echipam

ent, 

instalare 

sentinŃei cu 

închisoarea 

73 

eliberarea 

înainte de 

termen 21 

 

ElveŃia (Basel) 

a)Executarea sentinŃei 

cu închisoarea  

b) eliberarea înainte 

de termen  

 

Toate FR 

(3M Monotorizare electronică) 

Întreprind

eri 

private.& 

Serviciul 

penitencia

r 

65 € 

Echipam

ent, 

instalare 

Nu este 

disponibil 

 

Tabelul 2 ilustrează mai multe detalii despre funcŃionarea sistemelor EM din 13 țări, inclusiv minime 

şi maxime legale pentru diferite comenzi EM, şi, în unele cazuri, perioada medie petrecută ca obiectul 

acestuia. Toate, dar Georgia nu necesită o evaluare de la serviciile de probaŃiune (sau organisme 

înrudit) înainte ca un ordin EM să poată fi făcut, toate permit utilizarea EM pe adolescenți mai în 

vârstă, şi toate necesită acordul infractorului pentru a fi supus la EM (şi într-adevăr, acordul 

proprietarilor la prezenŃa infractorului etichetat). Maxima legală pentru perioadele de monitorizare de 

zi cu zi tinde să fie destul de lungă: unii respondenți au indicat o anumită flexibilitate în acest sens, 

permiŃând ore discreționare înafara casei pentru perioade rezonabile de timp, şi bănuim că, deşi 

respondenții nu au menționat, alte țări pot face, de asemenea, acest lucru. Diferite țări desemnează 

diferite autorități să revoce o comandă EM (deşi majoritatea sunt "judiciare", mai degrabă decât 

"executive") şi câteva cifre provizorii sunt date pentru ratele de revocare unor sisteme diferite. 

Terminologia variabilă şi imprecisă folosită pentru a descrie cele mai frecvente infracțiuni pentru care 

EM pot fi date, pot face comparații exacte dificile, dar se pare că există un anumit grad de similitudine 

între ele pe scheme. Criterii de excludere din diferite tipuri de sistem sunt mai puțin coerente. 

 

łara  Evaluarea de către. 

Limită de vârstă minimă 

Consimțământul 

infractorului 

Durata 

ordinului 

Perioade

le zilnice 

de 

monotor

izare 

Revocare 

de .. 

şi Rata de 

revocare 

 

 

FrecvenŃa 

InfracŃiun

i. 

 

ExcepŃii 
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Anglia & 

łara Galilor 

 

 

Cauțiune preventivă: un 

raport care poate fi făcut de 

probațiune / serviciile pentru 

tinerii ofensatori 

Hotărâre judecătorească: 

un raport poate fi făcut la 

solicitarea Curții 

CondiŃie de ordin 

judecătoresc: de obicei, 

probațiune / serviciile pentru 

tinerii ofensatori sau la 

cererea instanței 

Eliberarea înainte de 

termen: Raportul este 

realizat de închisoare / 

personalul serviciile pentru 

tinerii ofensatori şi poate 

include serviciul penitenciar 

După eliberare: raport 

întocmit de personalul 

penitenciarului şi serviciul de 

probaŃiune  

10-17 ani: Cauțiune 

preventivă, Eliberarea înainte 

de termen,  

Hotărâre judecătorească, 

CondiŃie de ordin 

judecătoresc, Eliberarea 

înainte de termen. 

15-17 ani: Eliberarea înainte 

de termen şi alte 

Schemele. 

Consimțământul este 

solicitat numai la este nevoie 

de 

Nu este legal 

minim sau 

maxim 

 

 

nu este legal 

minim până 

la 6 luni 

nu este legal 

minim până 

la 6 luni 

  

  

2 săptămâni 

până la 4.5 

luni 

  

 

După 

eliberare. 

Nici un 

minim sau 

maxim 

Minim 2 

ore 

 

 

 

De la 2 

ore pînă 

la 12 ore 

De la 2 

ore pînă 

la 12 ore 

 

De la 2 

ore pînă 

la 12 ore 

 

 

 

De la 2 

ore pînă 

la 12 ore 

 

 

 

CauŃiune:  

contractori

i EM nu 

sunt 

informați 

dacă 

cauțiunea 

este 

revocată 

din cauza 

încălcării 

Hotărâre 

judecător

ească: 5% 

Eliberare

a înainte 

şi după 

termen: 

10%, 

Revocare

a de: 

poliție, 

managerul 

de caz, 

instanța de 

cauțiune 

preventivă

, hotărâre 

judecătore

ască;  

În 

eliberarea 

înainte d 

termen 

este 

Cauțiune 

preventiv

ă: 

InformaŃii 

indisponib

il 

Hotarare 

judecător

ească şi 

decizia: 

furt, 

manipular

e, furt de 

bunuri 

violență, 

droguri, 

infracțiuni 

ofensă 

sexuală, 

fraudă. 

Eliberare

a Înainte 

de 

Termen: 

frauda şi 

falsificare

a, droguri, 

violență, 

jaf, furt, 

manipular

e. 

După 

eliberare: 

informaŃia 

nu este 
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Eliberarea înainte de termen 

şi în 

unele cazuri, stabilite în alte 

sisteme de post-eliberare 

serviciul 

penitencia

r, după 

eliberare-

serviciul 

penitencia

r sau 

serviciul 

de 

probațiune

; 

disponibil

ă, Dar 

Grupurile 

Ńintă sunt 

Infractori 

cu risc 

ridicat 

cu în 

violența şi 

infracŃiuni

le sexuale; 

ExcepŃii: 

unele 

infracțiuni 

sexuale 

sau 

violente 

după 

eliberare 

Estonia 

 

Serviciul de probaŃiuneani 

+14 ani 

Consimțământul solicitat în 

toate schemele 

 

Cauțiune 

preventivă: 

de la 1-12 

luni 

Hotarare 

judecătoreas

că:de la 1 

pînă la 12 

luni 

CondiŃia 

hotărîrii:de 

la 1 pînă la 

12 luni 

Eliberarea 

Înainte de 

Termen:de la 

24 ore Curtea  

Pînă la 5% 

InfracŃiuni 

comune nu 

sunt 

identificat

e 

 

Nici o 

infracŃiune 

exclusă 



  

 
Page 41 of 69 

Societatea Comercială ”EUROPARC” S.R.L. 

codul fiscal: 1005600004639; Sediul: Hînceşti 138/1, Chişinău MD-2071, Republic of Moldova;  
c.d.2224703130, BCR Chişinău S.A.fil.3 Tricolorului, BIC: RNCBMD2X400; http://www.europarc.md; 

 

1 pînă la 12 

luni 

Finlanda 

 

Agenția de sancțiuni penale 

sau centre de evaluare 

15 ani + pentru toate 

schemele 

Consimțământul pentru 

executarea pedepsei cu 

închisoarea nu pentru 

eliberarea înainte de termen 

Executarea 

pedepsei cu 

închisoarea 

de la 14 zile-

6 luni; 

indeciși -6 

luni pentru 

eliberarea 

înainte de 

termen 

24 ore, 

cu 

perioade 

discrețio

nare 

atunci 

când EM 

este 

"oprit" 

 

AgenŃia de 

sancŃiuni 

penale sau 

de 

probaŃiune 

  

16% rata 

de 

revocare 

pentru 

eliberarea 

înainte de 

termen, nu 

este 

cunoscut 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a. 

Nesigur cu 

privire la 

ce gamă 

completă 

va fi. 

  

Violența 

domestică 

exclusă de 

la 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a 

FranŃa 

 

Probațiune sau o asociație 

voluntară. 

16 ani + pentru cauțiune, 

13 ani + pentru Executarea 

pedepsei cu închisoarea și 

Eliberarea înainte de termen: 

18 ani + pentru eliberare 

condiționată 

  

Este necesar consimțământul 

 

Nu este nici 

un minimum, 

maximum de 

2 ani pentru 

toate 

sistemele. 

Eliberarea 

condiționată 

poate fi 

repetată 

pentru încă 2 

ani. 

Fără nici 

un 

minimu

m sau 

maximu

m la 

orice 

schemă 

 

Judecător 

sau (sau, 

eventual, 

procurorul

, în caz de 

eliberare 

anticipată) 

  

CauŃiune 

6,7%; 

Executare

Droguri, 

conducere

a sub 

influența 

alcoolului, 

unele 

infracțiuni 

violente 

  

Nici o 

excepŃie 
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Timpul 

mediu pentru 

eliberarea 

condiŃionată 

este de 379 

zile 

a pedepsei 

cu 

închisoare

a sau 

eliberare 

înainte de 

termen 

4,7%, 

Eliberarea 

condiŃiona

tă 21% 

  

 

Violatorii 

și 

criminalii 

pot fi 

eliberaŃi 

condiționa

t 

Georgia Nici o evaluare; Alte detalii 

nu sunt disponibile 

Nu este 

disponibil 

Nu este 

disponibi

l 

Serviciul 

de 

probaŃiune

; Rata nu 

este 

disponibil 

Nu este 

disponibil 

Germania 

(Baden-

Wurttemberg

) 

Serviciul de probaŃiune; 

AdulŃii; Este necesar 

consimțământul 

0-6 luni 

pentru 

ambele 

scheme 

Sunt 

permise 

24 ore 

Serviciul 

penitencia

r; 1% la 

eliberarea 

înainte de 

timp 

Diferite 

infracŃiuni 

Nici o 

excepŃie 

specificată 

legal 

Luxemburg 

 

 

Serviciul de probaŃiune 

18 ani+ 

Este necesar consimțământul 

Ambele 

scheme între 

minimum 3 

luni şi max. 2 

ani; În medie 

9luni 

Între 8-

10/12 ore 

Delegatul 

Procurorul

ui General 

care se 

ocupă de 

implement

area 

pedepsei 

6% rata de 

revocare 

Infracțiuni 

legate de 

droguri, 

furt, 

infracțiuni 

de trafic, 

asalt 

 infracțiuni 

sexuale 

excluse 
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pentru 

ambele 

scheme 

Norvegia 

 

ProbaŃiunea 

15 ani +; 

  

Este necesară aprobarea 

 

14 zile -4 luni 

pentru 

ambele 

scheme; 

Medie 34 zile 

 

 

Nu există 

limite, 

medie 

este între 

16 și 21 

ore 

 

Consilieru

l şef de 

probațiune 

4,3% 

 

Infracțiuni

le de trafic 

și crime de 

proprietate 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a; crime 

de 

proprietate 

și trafic de 

droguri la 

eliberarea 

înainte de 

termen. 

Violența 

în familie 

este 

exclusă 

Polonia 

 

Judecătorul poate cere 

raportul de probațiune. 

Adult (nespecificat) 

Nu este necesar 

consimțământul 

 

Din "zile" 

nespecificate 

la 12 luni 

 

12 la 24 

de ore 

 

 

Curtea 

penitencia

r 

  

Rata 

indisponib

ilă  

 

Furt și 

conducere

a sub 

influența 

alcoolului.  

Nu sunt 

excluse 

nici un tip 

de 

infracțiuni, 

dar un 
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anumit tip 

de 

infractori,c

um ar fi 

infractorii 

recidiviști 

și cei 

condamnaț

i la mai 

mult de 1 

an 

Portugalia 

 

ProbaŃiune 

  

16 ani + 

  

da 

  

 

 

 

Medii 6-12 

luni 

Cauțiune; 9 

luni 

Executarea 

pedepsei 

închisoare; 4-

6 luni de 

eliberare 

condiționată; 

4-6 luni 

violenței în 

familie 

 

24 ore 

max 

pentru 

cauțiune; 

12-24 

ore 

pentru 

Executar

ea 

pedepsei 

cu 

închisoar

ea & 

eliberare

a 

condiŃion

ată 

Tribunal 

7.62% 

pentru 

cauțiune, 

3,29% 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a; 1% 

pentru 

eliberarea 

condiționa

tă 

Crima de 

proprietate 

și traficul 

de droguri 

pe 

cauțiune, 

crime 

rutiere şi 

conducere 

în stare de 

ebrietate 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a, toate 

aceste 

infracțiuni, 

plus 

împotriva 

persoanelo

r și 

bunurilor 
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la 

eliberarea 

condiŃiona

tă 

 

Nici o 

infracŃiune 

nu este 

exclusă 

ScoŃia 

 

AsistenŃă sociala pentru 

justiŃia penală, Serviciul 

Penitenciar pentru eliberarea 

înainte de termen 

16 ani +, cu unii minori sub 

supravegherea intensivă  

Acordul necesar cu excepția 

pentru eliberare condiționată 

Ordonanța 

Curții max 12 

luni; 

eliberarea 

înainte de 

termen 2 

săptămâni–6 

luni, 

eliberarea 

condiționată - 

depinde de 

lungimea de 

licență; 

supraveghere

a juvenilă 

intensivă max 

6 luni; Media 

ordin 

judecătoresc 

4 luni, 

eliberarea 

înainte de 

termen 3 

luni; eliberare 

condiŃionată 

3 ani 

maxim 

13 ore de 

ordin 

judecător

esc și 

eliberare

a înainte 

de 

termen, 

max 24 

ore 

pentru 

eliberare 

condițion

ată 

Revocarea 

instanțele 

hotărârilor 

judecătore

ști, 

Serviciul 

Penitencia

r revocă 

eliberarea 

înainte de 

termen, 

Consiliul 

pentru 

Eliberarea 

condiŃiona

tă revocă 

eliberare 

condiționa

tă; 

Judecata 

revoca 

supravegh

erea 

juvenilă 

intensivă 

Încălcarea 

păcii, 

vandalism 

furt și 

agresiune 

asupra 

Hotărârilo

r 

judecătore

ști, plus 

pedeapsa 

pentru 

încălcarea 

Ordinului 

Curții 

însăși. 

  

Nici un 

detaliu 

pentru 

eliberarea 

înainte de 

termen 

și 

eliberarea 

condiționa
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tă 

  

Infractorii 

sexuali 

sunt 

excluşi de 

la 

eliberarea 

înainte de 

termen, nu 

din alte 

măsuri 

Suedia 

 

Serviciul de Probațiune și 

Serviciul Penitenciar pentru 

eliberarea înainte de termen 

  

numai adulții 

  

este necesar consimțământul 

 

Executarea 

pedepsei cu 

închisoarea 

14 zile-6 

luni; 

EliberaŃi 

înainte de 

termen 1-12 

luni; Timp 

mediu servit 

este 2-4 luni 

8-23 ore 

de la 

ambele 

sisteme 

 

Consiliul 

de 

Probațiune 

  

11% 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a, 

1,2% 

pentru 

eliberarea 

înainte de 

termen 

 

Conducăto

ri auto în 

stare de 

ebrietate, 

utilizatorii 

de droguri 

și de asalt 

pe 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a; toate 

tipurile 

de 

infracțiuni 

la 

eliberarea 

înainte de 

termen. 

Violența 

în familie 

și 
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cetățenilor 

străini din 

cauza 

deportării 

sunt 

excluse 

ElveŃia 

(Basel)  

 

Serviciul Penitenciar 

18 ani + 

Este necesar consimțământul 

min 20 zile - 

maxim 12 

luni pentru 

ambele 

scheme 

  

Între 9-

23 ore 

 

Serviciul 

penitencia

r 

2% rata de 

revocare 

de 

eliberare 

înainte de 

termen, 

1% pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a. 

Abuzul de 

droguri, 

furt, 

tulburarea 

liniștii, 

vătămare 

corporală 

Sunt 

excluşi 

dependenți

i fără 

substituŃii 

de droguri 

ElveŃia 

(Vaud) 

Serviciul de probațiune 

În practică persoanele în 

vârstă de 36-50 sunt supuse 

EM la executarea pedepsei cu 

închisoarea și eliberarea 

înainte de termen; nu există 

baze de date pentru cauțiune 

  

este necesar consimțământul 

 

CauŃiunea 

este de 

minim 3 luni, 

cu o perioada 

pe termen 

nelimitat 

regenerabile 

de 3 luni 

după care, 

Executarea 

pedepsei cu 

închisoarea 

20 zile min - 

max 12 luni; 

 

Sunt 

permise 

24 ore 

 

Curtea 

revocă 

cauțiunea. 

Serviciul 

penitencia

r revocă 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a; și 

eliberarea 

înainte de 

termen 

Conducere 

în stare de 

ebrietate, 

mai 

variate la 

eliberarea 

înainte de 

termen 

  

Nici o 

excepŃie, 

deși 

"riscuri de 

evacuare" 
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eliberarea 

înainte de 

termen 1 luna 

min-max 12 

luni. Medii 

de 97 și 96 de 

zile pe 

ultimele două 

scheme. 

  

10% 

pentru 

Executare

a pedepsei 

cu 

închisoare

a, 0% 

pentru 

eliberarea 

înainte de 

termen 

 

sunt 

excluse de 

la 

cauțiune. 

 

Majoritatea programelor europene EM sunt acum naționale, doar în Germania, Spania ( Catalonia ), în 

2010). Scoția a avut un sistem pilot de EM - cauțiune, care a fost regională: a funcționat ca un pilot, în 

perioada 2005-2007, dar nu a fost urmărit ca un sistem național. 

 

Statutul de program 

Majoritatea programelor actuale EM sunt permanente, chiar dacă mulți dintre ei au început ca piloți, de 

exemplu, Portugalia și Franța. Unele dintre programe sunt încă considerate a fi piloți, de exemplu 

Germania, Luxemburg, Republica Irlanda și Norvegia iar statutul lor viitor este incert. În Polonia, una 

dintre cele mai recente țări care au implementat EM, o schemă pilot de uşa din față este în curs de 

desfășurare, mai precis, un sistem de executare a pedepsei cu închisoarea. Acest pilot va dura până în 

decembrie 2011. Din ianuarie 2012 până în august 2014 sistemul va fi extins și în septembrie 2014, va 

deveni permanent. 

Olanda are un program național cu tehnologia RF, dar păstrează încă un pilot cu GPS conectat la un 

sistem de ușa din față, iar în 2010 a început un pilot GPS ca un sistem de ușa din spate. Insula Jersey a 

pilotat un program de ușa din spate între 2003-2010, dar, în ciuda duratei de timp, ea nu a devenit 

permanentă. În Austria, pilotul EM a devenit permanent în septembrie 2010 și este implementat fie ca 

un sistem de ușa din față, ca o condiție de ordin judecătoresc sau a executării pedepsei închisorii, și în 

alte sisteme din afara justiției penale. Catalonia are un pilot din 2009 asociate cu tehnologia GPS. 

Data de începere / Data de sfârșit a Programelor EM  

Anglia și Țara Galilor a fost prima jurisdicție din Europa de a introduce EM în 1989, atunci când a 

introdus un pilot EM de scurtă durată - cauțiunea. Suedia și Țările de Jos au urmat în 1994 și 1995, cu 
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Suedia, fiind prima țară europeană pentru a avea un sistem național. Anglia și Țara Galilor a pilotat un 

program de ușa din față în 1996 , dar nu a avut un sistem național ( atât în față și ușa din spate până în 

1999 ). De atunci, EM a fost introdusă în multe alte țări europene ,cele mai recente au introdus noi 

scheme fiind Estonia, Germania, Irlanda și Polonia. Utilizarea EM din fiecare țară tinde să crească 

odată ce a fost introdus - câteva țări au rămas statici, deși în unele faze pilot poate dura de mai mulți 

ani, de exemplu, Elveția ( Canton de Vaud ), a menținut un sistem de pilot din 1999. În Bern ( CH ), 

pilotul care a început în 1999, s-a terminat acum, dar includerea EM în codul penal rămâne încă să fie 

întreprinse. Luxemburg a pus în aplicare EM, ca un pilot, în Iulie 2006 și Norvegia în 2008. 

Anglia și Țara Galilor și Scoția au alte programe în afara sistemului penal pentru adulți. Acestea se 

referă la un număr mic de cazuri de imigrare, monitorizarea locației solicitanților de azil, precum și de 

sprijin intensiv și proiecte de supraveghere pentru tinerii infractori ( din care EM este o componenta ). 

ScoŃia are un program similar de supraveghere intensivă, realizate permanent în anul 2008, în care EM 

este o opțiune, dar nu obligatorie. Austria indică, de asemenea, existența altor sisteme în afara 

sistemului de justiție penală. Suedia folosește monitorizarea electronică pentru a monitoriza 

perimetrul, și mișcarea deținutului în, închisorile sale deschise. Portugalia și Catalonia execută 

proiecte-pilot privind violența în familie, care implică fostele victime. 

 

Numărul total de participanți la programele de EM 

Informații despre numărul total de participanți pentru fiecare țară sunt prezentate în Tabelul 3 de mai 

jos, care conține, de asemenea, date cu privire la rata de utilizare a EM la 100.000 de locuitori (și 

compară acest lucru cu o cifră echivalentă din închisoare). 

Tabelul 5. Numărul total de participanți privind monitorizarea electronică în comparație cu mărimea 

populației.4 

țara Mărimea 

populației 

( în mii ) 

Rata de 

închisoare 

pe  

100000 

locuitori 

2010 

Rata 

populației 

EM 

la 100 000 

locuitori / 

2008 

Rata 

populației 

EM pe 

100 000 de 

locuitori / 

 2010 

Participanții 

  

  

2009 

Particip

anții 

  

  

2010 

Austria 8.350 103 0.4 0.3 - 97 

Belgia 10.825 97 6.3 10.5 2927 --- 

Danemar

ca 

5.587 71 2.6 3.6 1700 1898 

Anglia și 

Țara 

55,328 154 33,2 40,5 103849 99950 
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Galilor 

Estonia 1.340 256 - 4.4 115 140 

Franța  57.300 96 5.5 9 13.994 12124 

Germani

a 

81.629 85 -  7.3 - 4 

Irlanda 4.453 99 - 0.2 - 31 

Jersey   -    

Luxemb

urg 

507 139 - 6.5 45 45 

Olanda 16.600 94 - 1.4 958 843 

Norvegia 4.853 71 2.9 1.8 784 1001 

Polonia 38.500 217 - 1.6 35 616 

Portugali

a 

10.612 112 4.8 4.9 743 708 

Scoția 5.222 149 15.4 14.2 3318 2626 

Spania ( 

Cataloni

a ) 

7.200 136 1.1 1.1 259 280 

Suedia 9.045 78 12.1 10.2* - 3739 

Berna(C

H ) 

950 79 * 2.4 3.2 83 129 

Vaud(C

H ) 

662 - - 96 61 

Total: 318.963 2.036 120.7 

 

3.Cifrele din Suedia includ deținuți etichetaŃi în închisori electronice. Cu excepția " închisori 

electronice" populația EM la 100 000 de locuitori este de 7. 

* Rata închisorii indicate este de la Elveția ca un întreg, deoarece nu este posibil să se verifice 

rata în fiecare canton.  
4Datele au fost colectate site-ul King College din Londra 
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Tabelul arată că numărul total de participanți la programe ME în Anglia și Țara Galilor este mai mare 

decât în oricare din celelalte țări. Aceasta este o dovadă dintotdeauna. Este dificil să explici diferențele 

mari de numere. Comparația este dependentă de mai mulți factori, de exemplu: sistemul judiciar, 

maturitatea sistemului, dimensiunea jurisdicției, gama de programe de ME . 

Tabelul 3 prezintă, de asemenea, rata populației ME la 100 000 de locuitori, având în vedere numărul 

din 2010, si comparându-l cu rata de închisoare în fiecare țară. Analizând informațiile pe care le 

putem risca, de asemenea, că o tendință este definit: ME este în creștere ca urmare a creșterii 

populației din penitenciare. 

Volumul de lucru zilnic 

Volumul de lucru de zi cu zi a fost în creștere ( a se vedea, de exemplu, informațiile din Anglia și Țara 

Galilor, Franța, Scoția și Suedia ). Tabelul 4 prezintă informații cu privire la volumul de lucru de zi cu 

zi în ceea ce privește ușa din față, ușa din spate și " alte " scheme. Analiza indică faptul că ME este 

utilizat în principal în sistemele de ușa din față. Unele jurisdicții ( Belgia, Danemarca și Polonia ) au 

doar schemele de ușa din față în timp ce în alte jurisdicții, Estonia sau Republica Irlanda ) EM este 

utilizat numai scheme de ușă din spate. În Anglia și Țara Galilor și în programele din Scoția EM sunt 

utilizate în ambele sensuri. 

În cele mai multe țări volumul de lucru de zi cu zi este în creștere. O atenție deosebită ar trebui 

acordată pentru programul francez a cărui volumul de lucru de zi cu zi s-a triplat din 2006, când a fost 

de 14785, aproape s-a triplat în spațiu în timp de patru ani. 

Tabelul 6 . Volumul de lucru de zi cu zi de monitorizare electronică 

  volumul de lucru de zi 

cu zi 31 octombrie 2008 

volumul de lucru de zi 

cu zi 31 octombrie 2009 

volumul de lucru de zi cu 

zi 31 octombrie 2010 

 Uşa 

din 

Uş

a 

Alte

le 

Tota

l 

Uşa 

din 

Uş

a 

altel

e 

Tota

l 

Uşa 

din 

Uşa 

din 

altel

e 

Tota

l 
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faŃă din 

spa

te 

2008 faŃă din 

sp

ate 

2009 faŃă spat

e 

2010 

Austria 15 15 - 30 - - - - 2 12 13 27 

Belgia 664 - - 664 982 - - 982 113

7 

- - 1137 

Dane 

marca 

144 - - 144 203 - - 203 201 - - 201 

Anglia și 

Țara 

Galilor 

1514

3 

26

62 

371 1817

6 

1637

9 

31

13 

- 1994

2 

191

73 

324

7 

- 2242

0 

Estonia - 75 - 75 50 - - 50 - 59 - 59 

Franța RF 

 

GPS 

3411 

 

0 

19 

 

- 

- 

 

- 

3430 

- 

3984 

 

0 

- 

 

- 

- 

 

- 

3984 

 

0 

 

505

0 

12 

- 

 

40 

- 

 

- 

5050 

 

49 

Germania 

GPS 

- - - - - - - - 4 2 - 6 

Irlanda - - - - - - - - - 11 - 11 

Jersey -            

Luxembur

g 

21 4 - 25 24 4 - 28 28 5 - 33 

Olanda RF  

 

GPS 

54 

 

5 

64

6 

- 

- 

 

- 

700 

 

5 

117 

 

7 

83

4 

- 

- 

 

- 

951 

 

7 

30 

 

7 

193 

 

1 

- 

 

- 

223 

 

8 

Norvegia 68 68 - 136 65 7 - 72 80 8 - 88 

Polonia - - - - - - - - - - - - 

Portugalia 484 29 - 513 522 31 - 553 472 24 20 518 

Scoția 403 39

3 

5 801 426 38

4 

4 814 382 358 3 743 

Catalonia ( 

Spania ) 

100 - - 100 90 - - 90 77 - - 77 

Suedia 6 650 - 460 1110 503 - 460 963 493 - 430 923 

Bern(CH) 17 7 - 24 17 7 - 24 21 9 - 30 
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Vaud(CH 

)  

35 - - 35         

 

 
6 Cifrele din Suedia includ ușa din față și sisteme de ușa din spate. 

Tipuri de Tehnologie EM  

RF rămâne tehnologia dominantă, dar există o tendință - încă nu marcată, dar vizibilă - pentru a adăuga 

aceasta în unele țări cu verificare de voce sau GPS-ul - atât Franța, Țările de Jos și, mai recent, Estonia 

și Germania au făcut acest lucru. Republica Irlanda este prima țară europeană pentru a merge direct la 

un pilot GPS, fără a avea vreodată tehnologia RF folosită. Danemarca este unică în utilizarea 

telefonului mobil și tehnologia RF în schema de ușa din față. Franța se folosește atât în  sisteme de ușa 

din față cât și sisteme de ușa din spate. Catalonia ( Spania ) a pilotat tehnologia GPS și verificarea 

vocii simultan din 2009 privind un program de perioade scurte ( pana la 48 ore) de eliberare provizorie 

din închisoare. 

Costurile de EM pe zi 

Evaluarea costurilor de funcționare a programelor ME într-un mod care face comparație între țări 

viabile nu este ușor, pentru că diferite țări au preŃuri diferite și reunesc diferite tipuri de informații 

financiare14. Tabelul 7 oferă această informaŃie.  

Tabelul 7 Costurile monitorizării electronice  

Țara Cost per zi Factorii incluşi în cost 

a) economisire în utilizarea 

închisorii 

b) costul de echipamente și instalații 

c) costul de monitorizare 

d) alte costuri 

Tehnologia 

folosită 

Austria 22 € Costul de asistență socială și 

echipamente 

RF 

Belgia 38,65 € Costul de materiale de EM și de 

personal 

RF 

Danemarca 75 € Costurile de echipamente de 

monitorizare, instalare și programe 

pentru deținuți 

Telefonia mobilă 

şi RF 

Anglia 7 
şi łara   RF& VV 

                                                
14 Este o informaŃie colectată pe ultimii ani, dar aceste cifre și veridicitatea lor poate varia. 
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Galilor 

AdulŃi 

minori 

 

11,67 £ 

16,46 £ 

Estonia 3€ Costurile de echipamente și instalații RF & GPS 

FranŃa 12€ 

 

30€ 

Costurile de echipamente, instalații și 

monitorizare  

Costurile de echipamente, instalații și 

monitorizare 

RF 

 

GPS 

Germania 30€ Costurile pentru echipamente, 

instalare, monitorizare și asistenŃă 

socială 

GPS 

Irlanda 9€ Costurile de echipamente, instalații și 

monitorizare 

GPS 

Luxemburg 3,8€ Costurile de echipamente și instalații RF 

Olanda 

RF 

GPS 

 

13,75 8 € 

121,00€ 

 

Costurile pe zi 

Costul de conectare pentru fiecare 

participant 

 

RF 

GPS 

Norvegia 100€ Salariile angajaților, echipamente, 

întreținere, costuri de călătorie 

RF 

Polonia 10,34€ Costurile administrative RF 

Portugalia 17,79€ Economisiri în utilizarea închisorii, 

costul echipamentului, instalarea și 

monitorizarea 

RF 

ScoŃia 3500 9 £ Costurile de echipamente și 

monitorizare 

RF 

Spania 

(Catalonia) 

267,516 10 € 

 

Economisiri în utilizarea închisorii, 

costul echipamentului, instalarea și 

monitorizarea 

RF,GPS,VV 

Suedia 3,45 € Costurile de echipamente și instalații RF 

Bern(CH) SFr. 56 Costurile de echipamente, instalare, 

monitorizare, angajați, back-office 

RF 

Vaud(CH) 47 franci 

elveŃieni 11 

Costurile de echipamente, instalații și 

monitorizare 

RF 
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7 Costurile date ca medie generală bazate pe 90 zile, fără încălcare a stării de asediu,  
8 Pentru acest cost, Olanda adaugă costul de € 13.75 la înregistrarea participantului, pe vizită în caz de 

reparații / schimbare (€ 107.50), 16.000 € pe lună pentru centrul de urgență, în GPS, guvernul va 

cumpăra echipament (un singur set - € 2349, plus serviciu un set de un an € 5167) 
9 Guvernul scoțian a răspuns că numai pot indica costul mediu de 6 luni 
10 Catalonia indică costul pe an pentru VV, RF și GPS 
11 Elveția - Vaud menționează o participare simbolică între 1 și 10 de franci elvețieni pe zi  

 

 

Utilizarea rapoartelor presentenŃiale şi EM 

 

În Anglia și Țara Galilor este sau poate fi făcută o evaluare a riscurilor de către serviciul de probațiune 

la solicitarea instanței, dar supravegherea ME este efectuată de către organizațiile din sectorul privat 

care furnizează serviciul. Un acord similar predomină în Belgia Scoția., Franța, Portugalia și 

cantoanele elvețiene, este același serviciu statutar ce evaluează și implementează decizia ME, un 

aranjament similar predomină în Țările de Jos. În Suedia și Norvegia EM nu este considerată o 

sentinŃă, dar este același serviciu care evaluează gradul de adecvare a utilizării sale și implementării. În 

Polonia nu se face un raport - Curtea oferă propria decizie. În Spania (Catalonia), se face o distincție 

între ME ca o condiție de ordin judecătoresc, în cazul în care există un raport de evaluare, sau de 

executare a pedepsei cu închisoarea în cazul în care se face o evaluare de către serviciul de probațiune. 

În ceea ce privește ușa din spate / schemele de eliberare înainte de termen, se pare obișnuit pentru 

serviciul penitenciar din fiecare țară pentru a face un fel de evaluare a riscurilor. Natura supravegherii 

după eliberare este neclară. În unele cazuri, nu pare să existe nici o supraveghere afară de ME. 

Cine oferă Serviciul EM ? 

Țările anglo - saxone ( Anglia și Țara Galilor și Scoția) au cea mai mare implicare a sectorului privat, 

o organizație comercială este responsabilă pentru furnizarea, instalarea și monitorizarea programului 

EM, deși responsabilitatea pentru punerea în aplicare poate fi efectuată de către autoritățile publice, în 

funcție de tipul de ordine ce este încălcat. În unele jurisdicții, cum ar fi Austria, Belgia, Danemarca, 

Estonia, Catalonia, Franța, Germania, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Suedia, participarea 

sectorului privat este în mare parte legată de furnizarea de echipamente, cu instalare si toate aspectele 

legate de supraveghere de ME se efectuează de către Serviciul de probațiune. 

 Tabelul 8 arată că responsabilitatea pentru punerea în aplicare a fiecărui program variază foarte mult. 

 

 furnizarea 

echipament 

instalarea 

echipament 

monitorizarea 

aplicării 

Decizia de 

revocare 

Numele 

Producătorului 
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De echipament 

 Austria sectorul 

public - 

serviciul 

penitenciar 

sectorul public 

, serviciul 

penitenciar 

serviciul 

penitenciar 

serviciul 

penitenciar 

Elmotech 

Belgia companie 

privată 

AdministraŃia 

Sectorului 

public - 

penitenciar 

probaŃiunea Guvernatorul / 

penitenciar 

administrare / 

tribunal 

Elmotech 

Danemarca companie 

privată 

sectorul public 

, serviciu 

probaŃiune 

Departamentul 

Penitenciar si 

probaŃiunea 

Departamentul 

Penitenciar si 

probaŃiunea 

Elmotech 

Anglia & 

łara Galilor 

companie 

privată 

companie 

privată 

companie privată PoliŃia, 

manageri de 

caz, Curtea, 

serviciul d e 

probaŃiune 12 

 Serco/G4S 

Estonia Ministerul 

justiție și 

probaŃiunea 

probaŃiunea Probațiunea și 

serviciul 

penitenciar 

Serviciul de 

probațiune 

face 

propunerea și 

Curtea 

ia decizia 

Elmotech 

Franta companie 

privată 

sectorul public 

- personal de 

închisoare 

 

Personalul 

închisorii 

Curtea Guidance 

Germania companie 

privată 

închisoare  închisoare Elmotech 

Irlanda Companie 

privată13 

Companie 

privată 

Companie 

privată 

Servicii 

irlandeze în 

închisoare 

Serco 

Luxemburg privat Administrare 

penitenciară 

administrația 

penitenciară  

și serviciul de 

Probațiune și 

decizie CurŃii 

 

Elmotech 
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probațiune  

Olanda companie 

privată 

- - - tehnologie G4S 

pentru RF și 

ADT pentru 

GPS 

Norvegia companie 

privată 

 

sectorul public sectorul public- 

servicii 

corecționale 

șef 

ofițer de 

probațiune 

 

Guidance 

Polonia companie 

privată 

Compania 

privata 

Compania privata 

și 

serviciul 

penitenciar 

Decizia 

instanței de 

judecată 

- 

Portugalia companie 

privată 

sectorul public 

- serviciu de 

Probațiune 

 

Sectorul public - 

serviciul de 

probațiune 

 

Curtea Elmotech 

Scoția companie 

privată 

 

companii 

private 

Companii 

private 

terenuri de 

companie 

privată și 

serviciu 

penitenciar 

ScoŃian, 

eliberarea 

condiționată 

bord 

Serco 

Geographix 

Spania 

( Catalonia 

) 

companie 

privată 

sectorul public sectorul public Curtea sau 

secretarul  

serviciilor 

penitenciare 

Elmotech 

Suedia sectorul 

public 

Serviciul de 

probațiune 

Serviciul de 

probațiune 

Consiliul 

juridic 

Elmotech 

Bern ( CH ) companie 

privată 

sectorul public 

- 

Departamentul 

sector public -

ofițer 

Sectorul 

public - - 

Autoritățile de 

Elmotech 
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probaŃiune aplicare 

Vaud (CH ) Companie 

privată14 

  

sectorul public Sectorul privat  sectorul public 

- 

serviciu de 

pocăință 

Elmotech 

 

 Intensitatea monitorizării electronice 

Durata minimă și maximă a perioadelor de monitorizare electronică variază între țări și între diferite 

scheme. Tabelul 9 prezintă timpul maxim pentru fiecare jurisdicție. În general, sistemele cu cel mai 

lung timp posibil, pe ME sunt programele preventive şi post eliberare de și, care, în unele cazuri, nu au 

o limită superioară. În programele de usa din fata ori maxime sunt mai scurte si de obicei nu mai mult 

de un an. Deși există variații mari între țări în ceea ce privește durata minimă și maximă de utilizarea 

de monitorizare electronică, diferențele tind să fie mai puțin în termeni de timp mediu (Tabelul 

10).Timpul mediu este între 2-4 luni, în cele mai multe țări, indiferent de tipul de program. 

 
12decizia de a revoca ME depinde de tipul de program / jurisdicție 
13Compania privată în direcția închisori 
14Compania privată care este comună 

 

Tabelul 9 . Lungimea maximă pentru monitorizarea electronică în jurisdicții diferite și pentru diferite 

programe. 

 Etapa 

preventivă 

Ușa din faŃă ușa din spate ALTE 

lungimea 

maximă 

cauŃiune Decizia 

curŃii 

condiŃia 

hotărârii 

judecătorești 

 

executarea 

sentinŃei cu 

închisoare 

Eliberare 

înainte de 

timp sau 

devreme 

După 

eliberare 

altele 

Până la 1 

lună 

      Cataloni

a 

GPS * 

 2-6 luni,  Anglia 

și Țara 

Galilor 

Anglia & 

łara Galilor 

Catalonia 

Danemarca 

Germania 

Norvegia 

Suedia 

Anglia & 

łara 

Galilor 

Irlanda 

Norvegia 

 Scoția 

Portugal

ia 
15 
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Scoția 

7-9 luni     Bern   

10-12 

luni 

 ScoŃia ScoŃi 

Austria 

Țările de 

Jos16 

 

Luxemburg 

Austria 

Vaud 

Bern 

Catalonia 

Polonia 

Portugalia 

Vaud 

Austria 

Anglia & 

łara 

Galilor 17 

 Estonia 

Țările de 

Jos 

Suedia 

  Austria 

13-23 

luni 

       

24 de 

luni şi 

mai mult 

Portugalia 

Franța 

 

 

Portugali

a 

 Franta 

 

 

 

FranŃa 

( GPS ) 

Portugal

ia 
18 

        

 * Eliberările programate de la închisoare pentru perioade de la 24 la 48 de ore. 
15Regimul prevăzut este violența în familie ca o cauțiune 
16 Nu există nici maxim: în RF maxim este în cea mai mare parte 12 luni 
17 Ordine minorilor de detenție și formare profesională, ceea ce înseamnă că pedeapsa este jumătate în 
închisoare și jumătate sub supraveghere. 
18 Regimul prevăzută este pentru condamnarea infractorilor violenței domestice 
19 Fără limită de arest preventiv 
20 până la expirarea perioadei de licență 
 

 

Fără 

limită / 

ne 

aplicabil 

Anglia & 

łara Galilor 

Austria19 

    ScoŃia20 

 Anglia & 

łara 

Galilor 

 Anglia 

și Țara 

Galilor 

Tabelul 10. Durata medie de utilizare de monitorizare electronică pentru diferite țări și programe. 

 Etapa Ușa din faŃă ușa din spate ALTE 
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preventivă 

lungimea 

maximă 

cauŃiune Decizia 

curŃii 

condiŃia 

hotărârii 

judecătorești 

 

executarea 

sentinŃei cu 

închisoare 

Eliberare 

înainte de 

timp sau 

devreme 

După 

eliberare 

altele 

Până la 1 

lună 

 

Anglia 

și Țara 

Galilor 

 Catalonia Norvegia 

Danemarca 

 Norvegia 

Irlanda 

 Anglia 

și Țara 

Galilor 

2-4 

luni 

 Anglia & 

łara 

Galilor 

Anglia & 

łara Galilor 

Franta 

(RF) 

Belgia 

Vaud 

Suedia 

Belgia 

 Anglia & 

łara 

Galilor 

Suedia 

Scoția 

Estonia 

Anglia 

& 

łara 

Galilor 

Portugalia 

5-6 

luni 

 ScoŃia ScoŃia 

Austria 

Austria 

Polonia 

Portugalia   

7-9 

luni 

Portugalia   Luxemburg Vaud   

10-12 

luni 

 

 Olanda  Catalonia Olanda 

 

  

13-23 

luni 

 Portugalia  Franta 

(GPS) 

 Franța 

(GPS) 

  

 

24 luni 

sau mai 

mult 

       

 

Tarife de revocare pentru EM 

Încălcarea condițiilor de program, de obicei, înseamnă că monitorizarea electronică este revocat (sau 

"încălcate", cum a numit-o în anumite țări). Rata de revocare a fost în general destul de redusă (Tabelul 

11). Trebuie de avut grijă în interpretarea acestui. O rată de revocare depinde de cerințele programului 

(și ceea ce ar conta ca o încălcare), nivelul de control și toleranța de încălcări, care pot fi destul de 

diferite în fiecare jurisdicție. O cifră mică poate însemna că există un nivel scăzut de încălcări ale 
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condițiilor de program pentru care competența, dar ar putea însemna, de asemenea, nivelul de toleranță 

pentru încălcări este mare. 

Tabelul 11. Rata de revocare (procente %) 

 Etapa 

preventivă 

Ușa din faŃă ușa din spate ALTE 

Țara cauŃiune Decizia 

curŃii 

condiŃia 

hotărârii 

judecătorești 

 

executarea 

sentinŃei cu 

închisoare21 

Eliberare 

înainte de 

timp sau 

devreme 

După 

eliberare 

altele 

Austria22    - -   

Belgia    -    

Danemarca    10    

Anglia și 

Țara Galilor 

<1 10 12  13 <14 4 

Estonia     5-8   

Franța    20GPS 

5 RF 

 20 GPS  

 Germania    0 0   

Irlanda     1 23   

Luxemburg    9    

Olanda  -  - <7-12 RF   

Norvegia    4.40  4.40   

Polonia    9    

Portugalia 7.74 3.86   0.71  0 

Spania - 

Catalonia 

  0 6.3    

Suedia    8-9 1-2   

Bern(CH)    6-8 6-8   

Vaud (CH)    8 14   

  

Perioade de monitorizare zilnică 

Durata perioadei zilnice în care un beneficiar face obiectul unei monitorizări electronice depinde de 

conținutul și scopul programului, deși uneori poate fi mai arbitrar decât atât. 

Există o mare varietate între diferitele țări folosind tehnologia RF - în cazuri individuale, instanțele de 

judecată pot specifica ore pentru a fi cheltuite în interior în parametrii stabiliți în mod legal. Ore par să 
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fie stabilite mai flexibil atunci când ME este folosit ca o condiție a unei hotărâri judecătorești decât 

atunci când este folosit ca executare a pedepsei închisorii, sau pentru cauțiune. Detaliu precisă a unui 

regim ME zilnic, iar gradul de integrare între EM și alte activități necesare, nu reiese din datele 

noastre. Ori de câte ori se folosește tehnologii de monitorizare, perioada de monitorizare electronică 

este de 24 de ore pe zi, iar acest lucru poate include perioade de sub stare de asediu.  

Cel mai frecvent tip de infracțiune 

 Tabelul 12 prezintă cele mai comune infracțiuni pentru fiecare program în fiecare țară. Este clar că în 

Europa ME este folosită pentru o gamă largă de infracțiuni - de infracțiuni automobilism la 

infracțiunile legate de droguri, chiar violență (atacuri). Există o tendință în curs de dezvoltare de a ME 

folosi cu autorii de infracțiuni de violență în familie, uneori, în scheme care implică, de asemenea, 

victime, unde ME este folosit pentru a păstra infractori și victime în afară. Tip de infracțiune pentru 

care ME este utilizat este în general mult mai gravă în programele de ușa din spate decât programele 

ușa din față, probabil că acestea din urmă sunt folosite la sfârșitul unei pedepse cu închisoarea, în unele 

cazuri, cele destul de lungi. 

Tabelul 12 Criterii de infractori. Cel mai frecvent tip de infracțiune 

 Etapa 

preventivă 

Ușa din faŃă ușa din spate ALTE 

JurisdicŃi

a 

cauŃiune Decizia 

curŃii 

condiŃia 

hotărârii 

judecătoreș

ti 

 

executar

ea 

sentinŃei 

cu 

închisoar

e 26 

Eliberare 

înainte de 

timp sau 

devreme 

După 

eliberare 

altele 

Austria   atacuri 

împotriva 

proprietății, 

prejudiciilo

r de 

neglijență 

atacuri 

împotriv

a 

proprietă

ții, 

prejudici

ilor de 

neglijenț

ă 

  atacuri 

împotriva 

proprietății, 

prejudiciilor 

de neglijență 

Belgia    infracțiu

ni legate 

proprieta
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te și de 

droguri 

Danemar

ca 

   Violența 

și codul 

de trafic 
27 

   

Anglia & 

łara 

Galilor 

28 Furt / 

manipul

are de 

bunuri 

furate, 

infracțiu

ni 

automob

ilism , 

furt , 

violență 

, etc 

manipulare 

bunuri 

furate , 

infracțiuni 

automobilis

m , furt , 

violență , 

etc 

 

 fraudă și 

furt , 

droguri , 

violență , 

jaf , 

manipular

e * 

Infractori

i cu risc 

ridicat, 

cu 

înregistră

ri de 

violență 

sau de 

infracțiu

ni 

sexuale 

Cazuri de 

imigrare a 

cetățenilor 

străini care 

așteaptă 

expulzarea 

din Marea 

Britanie 

Estonia     infracțiuni 

împotriva 

proprietăți

i ; droguri 

  

Franța GPS 

violență , 

viol 

droguri 

  droguri 

RF , 

conducer

e în stare 

de 

ebrietate 

Violență 

GPS , 

viol 

crimă 

 Violența 

, crima 

viol 

 

Germani    - -   

Irlanda     trafic de 

droguri 
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Luxembu

rg 

   droguri , 

furt 

droguri , 

furt 

  

Olanda  GPS-ul 

intern 

violenta 

, delict 

sexuala 

 - Toate 

tipurile 

  

Norvegia    infracțiu

nile 

rutiere 

infracțiuni

le rutiere 

  

Polonia    Conduce

re in 

stare de 

ebrietate, 

droguri; 

infracțiu

ni de 

comunic

ații; 

vandalis

m 

   

Portugali

a 

violență 

asupra 

proprietarii

/domestică 

infracțiu

ni rutiere 

( stare 

de 

ebrietate 

sau fără 

licență ) 

  trafic de 

droguri 

și 

infracțiuni 

față de 

oameni 

  Violența în 

familie 

Scoția  Încălcar

ea de 

cauțiune, 

încălcare

a de 

pace, 

vandalis

Încălcarea 

de 

cauțiune, 

încălcarea 

de pace, 

vandalism, 

furt 

 - -  
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m, furt 

și 

agresiun

e 

și agresiune 

Spania- 

Catalonia 

  Infracțiuni 

minore 

Toate 

tipurile 

de 

infracțiu

ni 

  deținuții cu 

un nivel 

scăzut 

risc, scopul 

este de 

offensors 

sexuale 

cu un nivel 

ridicat a 

recidivei 

Suedia    conducer

e în stare 

de 

ebrietate; 

droguri; 

asalt 

Toate 

tipurile de 

infracțiuni 

  

Bern 

(CH) 

   Codul 

Penal 

Codul 

Penal 

  

Vaud 

(CH) 

   conducer

e în stare 

de 

ebrietate; 
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26 Infractorul este condamnat la închisoare de către instanța de judecată și monitorizarea electronică 

este un mod de a sluji sau de a executa pedeapsa cu închisoarea, de exemplu, prin decizia serviciului 

de probațiune. 
27 41% violență și 28% codului rutier. 
28 Nu există date disponibile 

 

Infracțiuni semnificative excluse 

Se pare important să se știe dacă unele programe, fie în lege sau practică, să impună criterii de 

excludere care interzice utilizarea de ME, și în cazul în care sunt tendințele previzibile printre ei. În 

sistemele de RF, infracțiuni sexuale, crimele comise la sau de la domiciliu și cetățenilor străini sunt 

cele mai frecvente motive de excludere. În Elveția ( Berna ) " amenințare de evadare " sau " 

amenințare la adresa siguranței publice " sunt criteriile de excludere. În Suedia și Danemarca 

infractorii care comit infracțiuni la sau de la domiciliu și cetățenii străini de natură sunt deportați din 

închisoare, de asemenea, excluși. Anglia și Țara Galilor și Scoția de backdoor / sistem de eliberare 

anticipată exclude infracțiuni sexuale, așa cum se utilizează în Norvegia de EM ca execuție de 

închisoare și a programului ME în Luxemburg. În grijă deosebită în Austria, nu este luată în EM de a 

impune pe infractori care pot fi implicaŃi în acte de violență în familie - incidental la infracțiune sau 

care sunt condamnate - și există teste înainte de a examina utilizarea sa cu infractorii sexuali. Unele 

țări în Polonia, una dintre " noile " state ME, intenționează să excludă infractori care au comis anumite 

tipuri de infracțiuni de posibilitatea de a avea monitorizare electronică. Sisteme de urmărire GPS în 

Franța și Țările de Jos, în timp ce nu sunt rezervate exclusiv pentru infractorii sexuali, sunt foarte 

concentrate pe ele și germanii a legiferat de a folosi GPS-ul în acest fel. 

 

Consimțământ 

Aproape toate țările necesită consimțământul infractorului și colegii de acasă pentru a consimți la 

utilizarea de monitorizare electronică. Anglia și Țara Galilor rămâne singura în ceea ce privește 

acordul. Consimțământul deținutului nu este necesar în programe de ușa din față, în detenție și pentru 

formare ( minori ), sau, în cazuri de imigrare. În schemele de  

ușa din spate, ca un program post eliberare, consimțământul este necesar, în unele cazuri. 29 Cu toate 

acestea, acordul colegilor este impusă de lege în toate programele, cu excepția sistemului de cauțiune, 

deși chiar și acolo, instanțele au cerut pentru a asigura acordul  
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29 Consimțământul este necesar pentru unele cazuri voluntare, dar nu pentru cauŃiune care a fost impusă 

de către consiliul de eliberare condiŃionată. 

 

celorlalți afectaŃi. În Țările de Jos și Irlanda nu este necesar nici acordul concubinilor nici a  

infractorului. În Spania ( Catalonia ), consimțământul deținutului este necesar, dar acordul 

concubinilor nu este necesar atunci când EM este executată ca o condiție de hotărâre judecătorească. 

Norvegia necesită doar acordul gospodar, dacă persoana monitorizată este de peste 18 ani și în 

Portugalia, acordul este necesară numai în cazul în care persoana este de 16 ani. Numai Luxemburg 

necesită consimțământul deținutului. În Scoția - care, spre deosebire de Anglia și Țara Galilor are 

nevoie de acordul infractorului cu un ordin judecătoresc - consimțământul infractorului nu este necesar 

în sistemul de post eliberare, dar este necesar a oricărui ocupant. 

 

CerinŃele pentru vârstă 

Atunci când se compară condițiile de vârstă pentru ME în diferite țări trebuie să se țină seama de 

variațiile jurisdicționale în definițiile de adulți și minori. În majoritatea țărilor europene de utilizare a 

monitorizării electronice este axat pe adulți. Anglia și Țara Galilor, Scoția și Franța, de asemenea, au 

programe, care sunt destinate pentru minori ( peste 13 ani ). Anglia și Țara Galilor are , de asemenea, 

un program special direcționat pentru minori ( 10-17 ani ), " detenție și instruire pentru " ceea ce 

înseamnă că jumătate din sentinŃă este petrecută în închisoare ( până la șase luni ) și jumătate de 

sentinŃă este sub supraveghere în comunitate. EM poate fi o parte din acest lucru, dar este foarte puțin 

utilizată pe grupe de vârstă mai tinere . În Austria și Estonia EM poate fi folosit pe infractori peste 14 

ani, în Norvegia și Olanda, vârsta minimă este de 15 în Portugalia este 16. În Scoția infractori in vârsta 

de peste 16 sunt considerați adulți, și pot fi eligibili pentru EM. În restul țărilor EM nu ar putea fi 

impuse infractorilor sub 18 ani. 

 

Testarea alcoolului, inclusiv controlul de alcool de la distanță 

Utilizarea testelor de alcool diferă, în general între jurisdicții din niciuna la toate pentru a testa fiecare 

infractor, iar unele jurisdicții poate interzice utilizarea acestuia în timp ce un infractor este în curs de 

supraveghere.  

 

Monitorizarea electronică și asistență 

 

În majoritatea regiunilor utilizarea monitorizării electronice este legată de un program de asistență, mai 

exact cu cele care sunt disponibile în serviciile de probațiune, cum ar fi supravegherea, cerința de 

munca sau de studiu, programe de tratament, de exemplu alcool sau terapie de droguri, suport 
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psihologic și consiliere socială. Anglia și Țara Galilor desfășoară programe pentru minori care includ 

ME, și instanțele pot amesteca elemente într-o propoziție pentru adulți care ME include, dar atât pentru 

minori și adulți posibilitatea de a impune o cerință ME pe propriile rămășițe. Acest lucru este valabil și 

în Scoția, care eliminat recent ME ca o condiție într-o ordine de probațiune și a făcut-o sancțiune 

pentru încălcarea de alte condiții. Când ME este utilizat în cauțiune sau în sistemele de eliberare 

înainte de termen în Marea Britanie, acesta poate fi legat a unui program de sprijin, dar nu este o 

cerință legală. În Suedia și în Berna ( Elveția ) ME este legat de locul de muncă, de studiu sau program 

de tratament. În Norvegia ME este combinată întotdeauna cu activități individuale și întâlniri cu 

serviciile de probațiune. O situație similară se referă în Catalonia unde ME în schema uşii din faŃă este 

legată de un program de sprijin cu interviuri periodice și de control de droguri. În Polonia, încă nu 

există nici un program legat de ME, dar sa așteptat ca, în viitor, ca programul să devină permanent. 

 

Aspecte victimelor  

În Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franța - RF, Germania, Luxemburg, Norvegia, Spania, Scoția, 

în schema de ușa din față, și în Elveția ( Vaud ) victima nu este informată. În Anglia și Țara Galilor, în 

Franța, în sistem GPS Irlanda, în Portugalia, în Polonia, în Scoția, victima poate fi informată - deși 

există unele variații în ceea ce privește ușa din față și din spate. În Scoția, în sistemele de post- 

eliberare, o victimă poate fi înregistrată pe un sistem de notificare a victimei în stadiul de instanță, 

garantând că vor fi contactați.  

Portugalia a început un proiect pilot privind violența în familie folosit în pre-proces folosind 

tehnologia de marcare inversă. În Olanda GPS este deja utilizat într-un mod bilateral. Francezii vor 

începe in curând Programul GPS, folosind tehnologia de protecție a victimelor. 

 

Capitolul V. Concluzii și recomandări privind oportunitatea aplicării monitorizării electronice 

în Republica Moldova. 

• În Republica Moldova este potențial uman și tehnic de a implementa programul de monitorizare 

electronică. 

• Monitorizarea electronică de implementat print-un proiect pilot. 

• Monitorizarea electronică poate fi utilizată la arestul la domiciliu, deplasarea fără escortă a 

deținuților, celor cărora instanța de judecată a stabilit careva condiții (a nu frecventa anumite 

locuri sau a se apropia de anumite persoane), celor eliberați înainte de termen din penitenciar, 

femeilor condamnate cu amînarea executării pedepsei, persoanelor condamnate la pedeapsa cu 

munca neremunerată în folosul comunității.  

• Monitorizarea electronică poate fi o condiție la eliberarea din penitenciar sau condamnare 

condiționată cu suspendarea executării pedepsei. 



  

 
Page 69 of 69 

Societatea Comercială ”EUROPARC” S.R.L. 

codul fiscal: 1005600004639; Sediul: Hînceşti 138/1, Chişinău MD-2071, Republic of Moldova;  
c.d.2224703130, BCR Chişinău S.A.fil.3 Tricolorului, BIC: RNCBMD2X400; http://www.europarc.md; 

 

• Se propun unele modificări în legislație: 

• Nu trebuie să existe nici o discriminare în impunerea sau executarea de monitorizare electronică 

pe criterii de sex , rasă , culoare , naționalitate , limbă , religie , orientare sexuală , opinie politică 

sau de altă natură , origine națională sau socială , proprietate , asociere cu o minoritate națională 

sau condiție fizică sau mentală . 

•  La aplicarea monitorizării electronice trebuie de luat în considerație impactul asupra drepturilor 

și intereselor familiilor și părților terțe în locul în care este limitat beneficiarul . 

•  Monitorizarea electronică poate fi utilizată ca o măsură de sine stătătoare, în scopul de a asigura 

o supraveghere și reducerea criminalității în perioada specifică de execuția acestuia la aplicarea 

ME trebuie să fie aplicate și activități de asistență și consiliere care vizează reintegrarea socială a 

infractorilor . 

• Pentru a reduce cheltuielile monitorizării electronice, de introdus sistemul mixt: achitarea 

parțială de către beneficiar. Suma contribuției trebuie să fie proporțională cu situația financiară al 

beneficiarului și să fie reglementat prin lege .  

•  Personalul responsabil pentru punerea în aplicare a monitorizării electronice trebuie să fie în 

număr suficient și adecvat și regulat instruiți pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient , 

profesionist și în conformitate cu cele mai înalte standarde etice . Formarea lor se referă la 

aspectele legate de protecția datelor . 

 

 


