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Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluționate  

     

    Prevenirea şi combaterea violenței în familie, ca element al politicii naționale de ocrotire şi 

sprijinire a familiei.  

 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, 

cu justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor 

colectate și examinate 

 

    

    Ca orice fenomen negativ de ordin social, violenţa faţă de membrii familiei implică atât costuri 

social-economice (de exemplu: creşterea numărului concediilor medicale, scăderea productivităţii 

muncii, creşterea mortalităţii, mărirea cheltuielilor pentru pedepsirea/asistența și consilierea 

agresorilor şi reabilitarea victimelor, întreținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească), cât şi 

costuri morale (afectarea relațiilor dintre soți, destrămarea familiilor, dezorganizarea relaţiilor 

părinți-copii, creșterea criminalității în societate). 

     În urma analizei datelor statistice oferite de Inspectoratul General de Poliție privind numărul 

ordonanțelor de protecție emise de instanțele de judecată și aplicarea măsurilor de protecție 

victimelor violenței în familie pentru anii 2018-2019, s-au constatat următoarele: 

     - în decursul anului 2018 au fost pronunțate 647 ordonanțe de protecție a victimelor violenței în 

familie, dintre care au fost respectate de către agresori 239 ordonanțe de protecție (37 %), iar 408 

ordonanțe au fost încălcate (63 %). 

     - în anul 2019, instanțele judecătorești au emis 710 ordonanțe de protecție a victimelor, dintre 

care 422 ordonanțe de protecție au fost respectate (59 %), iar 288 ordonanțe au fost încălcate de 

agresori (41 %). 

     În anul 2018 au fost înregistrate la nivel național 2655 cazuri de comportament violent în 

familie, dintre care 998 cazuri de infracțiune, iar 1657 cazuri au întrunit elementele constitutive a 

contravenției. Din cele 998 de infracțiuni comise, sunt înregistrate 30 omoruri, 905 infracțiuni de 

violență în familie, 39 violuri și 24 cazuri de acțiuni violente cu caracter sexual, agresori fiind 908 

bărbați și 90 femei. 

 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  

 

     Prin Hotărârea Guvernului nr. 62/2021 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 

privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune și Regulamentul privind monitorizarea 

electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016, fiind executat parțial 

art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative, din următoarele 
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considerente. 

     În versiunea proiectului de hotărâre a Guvernului (la moment, Hotărârea Guvernului nr. 

62/2021) și notei informative supuse etapei consultărilor publice, s-a indicat expres despre 

necesitatea stringentă de a majora efectivul-limită a Inspectoratului Național de Probațiune și a 

subdiviziunilor teritoriale ale acestuia cu 40 de unități, în mod treptat: 20 de unități în anul 2021 și 

altele 20 de unități de personal să fie suplinite în anul 2022.  

      Însă conform avizului Ministerului Finanțelor  nr. 07/4-04/529/1515 din 18.12.2020 s-a propus 

revizuirea proiectului prin suplinirea efectivului-limită a Inspectoratului Național de Probațiune cu 

20 unități de personal (la prima etapă), cu ulterioara modificare a Hotărârii Guvernului nr. 

827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune.   

 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   

 

   Violenţa în familie este unul din cele mai grave și răspândite fenomene infracţionale cu care se 

confruntă societăţile contemporane, susceptibil de a leza drepturile și demnitatea umană a 

membrilor acestora. 

   Lipsa intervenției autorităților în modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind 

organizarea și funcționarea organelor de probațiune va genera creșterea numărului încălcărilor din 

partea agresorilor familiali, prin neasigurarea corespunzătoare a monitorizării electronice din 

cauza personalului insuficient.  

 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările 

existente care condiţionează intervenţia statului 

 

    

    Ținând cont că prin Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative este stabilită 

obligativitatea monitorizării electronice a agresorilor în privința cărora au fost aplicate anumite 

măsuri de protecție, atât în procedură penală, cât și în procedură civilă, necesitatea majorării 

efectivului-limită de personal al Inspectoratului Naţional de Probaţiune și a subdiviziunilor 

teritoriale ale acestuia este una stringentă, astfel încât să fie asigurată executarea efectivă a tuturor 

ordonanțelor de protecție în regim de supraveghere 24/24 ore, fapt ce va reduce considerabil 

recidiva actelor de violență în familie. 

    Conform Hotărârii Guvernului nr. 1015/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului probaţiunii pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea 

acesteia, Recomandarea Comitetului de Miniștri nr. R(92)16 privind normele europene cu privire 

la sancţiunile şi măsurile comunitare, Recomandarea Comitetului de Miniștri nr. (2000)22 privind 

perfecţionarea implementării normelor europene cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare, 

se propune lărgirea competențelor organului de probațiune în aplicarea măsurilor alternative la 

detenție. 

 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

 

   Drept obiective se propun următoarele: 

- reducerea cazurilor de violență în familie; 

- prevenirea comiterii actelor de violență în familie; 

- asigurarea monitorizării electronice calitative a agresorilor familiali; 

- corectarea și reeducarea agresorilor familiali. 

 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea care presupune lipsa de intervenție  

 

   În cazul opțiunii „a nu face nimic”, va crește numărul cazurilor de violență în familie, soldate 



cu urmări grave. De asemenea, va spori traumatizarea copiilor victime a violenței în familie. 

 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligații ce se 

doresc să fie aprobate 

 

 

     Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative este 

indicat ca Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării legii (03.07.2020) să adopte actele 

normative necesare pentru implementarea acesteia. 

     Astfel, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune se va majora efectivul-limită al Inspectoratului Naţional de 

Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale ale acestuia cu 20 de unități. 

     Conform pct. 14 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de 

probațiune, aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2010, subdiviziunile teritoriale ale 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune sunt inspectoratele regionale de probațiune şi birourile de 

probaţiune, ultimele fiind constituite în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al 

doilea, inclusiv în unitățile administrativ-teritoriale din componența unității teritoriale autonome 

Găgăuzia și în unele unități administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, în total fiind constituite 

38 birouri de probațiune. 

     În această ordine de idei, este de menționat că prin Hotărârea Guvernului nr. 62/2021 a fost 

modificată Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de 

probațiune și Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016, fiind executat parțial art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 

pentru modificarea unor acte normative, din considerentul suplinirii efectivului-limită cu doar 20 

unități de personal din numărul total de 40 unități necesare. 

      

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 

considerare 

 

 

    Opțiuni alternative nu au fost identificate, or conform art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 

pentru modificarea unor acte normative este indicat că Guvernul, în termen de 6 luni de la data 

publicării legii (03.07.2020), va adopta actele normative necesare pentru implementarea acesteia. 

 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor 

sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

   

   Luând în considerare numărul în creștere anual a ordonanțelor de protecție, prin aplicarea 

monitorizării electronice asupra agresorilor familiali, se va facilita reducerea cazurilor de 

violență în familie, cu corectarea și reeducarea agresorilor familiali. Însă, pentru a fi atins acest 

scop, este necesară majorarea efectivului-limită al Inspectoratului Naţional de Probațiune şi a 

subdiviziunilor teritoriale ale acestuia. 

 

b
1
) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

 

      Implementarea proiectului se va efectua din contul bugetului de stat. 

      Luând în considerare că efectivul-limită al Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a 

subdiviziunilor teritoriale ale acestuia se va majora cu 20 unități, impactul sub formă de costuri 

va fi unul nesemnificativ, circa: 3864,9 mii lei anual suplimentar la fondul de salarizare, 

începând cu 03.01.2022. 

      Partea interesată care va fi afectată pozitiv este Inspectoratul Național de Probațiune și 

victimele violențelor în familie, prin asigurarea eficientă a protecției lor împotriva agresorilor. 



 

b
2
) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa 

la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

     

      Opțiuni alternative nu au fost identificate. 

     

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

 

    Riscul care poate duce la eșecul intervenției va fi numărul în creștere a agresorilor familiali 

implicați în monitorizare electronică, fapt ce va genera un volum sporit de activități ce nu va fi 

posibil de realizat. 

 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 

are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

 

 

   Nu este cazul. 

 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 

precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

 

   Prin selectarea opțiunii de majorare a efectivului-limită al Inspectoratului Naţional de 

Probațiune şi a subdiviziunilor teritoriale ale acestuia vor fi atinse obiectivele enumerate la pct. 2 

cu resurse minime. 

 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită 

a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare   

 

 

   Pentru implementarea opțiunii recomandate este necesar de modificat Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea organelor de probațiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

827/2010. 

   Aprobarea modificărilor respective va genera necesita aprobării unui nou stat de personal al 

Inspectoratului Național de Probațiune. 

 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

 

- Numărul de cazuri de violență în familie până la modificarea actelor normative și după 

modificare; 

- Numărul de echipamente de monitorizare electronică utilizate și numărul încălcărilor comise 

de agresori în timpul monitorizării; 

- Gradul de prevenire a violenței în familie; 

- Numărul de agresori familiali reabilitați; 

- Numărul faptelor de violență în familie săvârșite repetat; 

- Numărul hotărârilor judecătorești executate eficient. 

 

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea 

 



 

    Evaluarea performanței proiectului actului normativ propus va putea fi efectuată peste 

aproximativ 1 (un) an de la data intrării în vigoare. Monitorizarea opțiunii se va produce lunar, prin 

analiza numărului hotărârilor judecătorești executate cu monitorizare electronică, recidiva 

agresorilor familiali și reabilitarea lor în timp. 

 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenţia propusă  

 

1. Ministerul Finanțelor 

2. Ministerul Afacerilor Interne 

3. Consiliul Superior al Magistraturii 

4. Procuratura Generală 

5. Inspectoratul Național de Probațiune 

6. Inspectoratul General de Poliție 

7. Centrul Național Anticorupție 

8. A. O. „Institutul de Reforme Penale” 

 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor  

  

 

 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare 

grup de interese identificat) 

 

 

 

 

 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0   

povara administrativă -1   

fluxurile comerciale și investiționale 1   

competitivitatea afacerilor 0   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

0   

concurența pe piață 0   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice -1   

cadrul instituțional al autorităților publice 1   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 2   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 2   

situația social-economică în anumite regiuni 2   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 0   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 2   



nivelul de salarizare -1   

condițiile și organizarea muncii -1   

sănătatea și securitatea muncii -2   

formarea profesională 1   

inegalitatea și distribuția veniturilor 0   

nivelul veniturilor populației 0   

nivelul sărăciei 1   

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

1   

diversitatea culturală și lingvistică 1   

partidele politice și organizațiile civice 1   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

1   

modul sănătos de viață al populației 2   

nivelul criminalității și securității publice 2   

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 2   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 2   

accesul și calitatea serviciilor medicale 1   

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 2   

nivelul și calitatea educației populației 2   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și participarea 

în manifestații culturale 

1   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

2   

discriminarea 3   

alte aspecte sociale    

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului 0   

producerea și reciclarea deșeurilor 0   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

1   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 0   

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 

fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar 



variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 

reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – 

minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu 

situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se 

descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în 

compartimentul 4 din Formular, lit. b
1
) și, după caz,  b

2
), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar a Hotărârii Guvernului 

Nota informativă 

Avizul Ministerului Finanțelor  

 
 


