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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010  

privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 15 alin. (3) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29) 

şi al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală 

de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, 

art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

organelor de probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 166-168, art. 907)  se modifică după cum urmează: 
 

1) în hotărîre: 

a) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

,,5. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, conform anexei nr. 1; 

2) Structura Inspectoratului Național de Probațiune și Lista 

subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune, conform 

anexei nr. 2; 

3) Organigrama Inspectoratului Național de Probațiune, conform anexei 

nr. 3.”; 
 

b) punctul 51 se completează cu textul „ , din care:  

1) efectivul-limită al Inspectoratului Național de Probațiune în număr de 

51 de unități; 

2) efectivul-limită al subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național 

de Probațiune în număr de 234 unități.”; 

c) punctul 6 se abrogă; 
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2) în Regulament: 

a) parafa de aprobare va avea următorul cuprins:  

       ,,Anexa nr. 1  

      la Hotărîrea Guvernului nr.827/2010”; 

b) la punctul 3, cuvintele ,,și ștampilă cu Stema de Stat” se substituie cu 

textul ,, , ștampilă cu Stema de Stat și denumire proprie”; 

c) punctul 5 se abrogă; 

d) la punctul 6, cuvintele ,, , precum şi al mijloacelor speciale formate şi 

administrate, în conformitate cu legislaţia” se substituie cu cuvintele  „și altor 

surse legale”;  

e) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

,,8. Inspectoratul Naţional de Probaţiune are misiunea de a organiza și de a 

coordona procesul de executare a pedepselor și măsurilor neprivative de libertate 

specifice domeniului probațiunii, în scopul prevenirii săvîrşirii de noi 

infracţiuni.”; 

f) la punctul 10: 

subpunctul 1) se abrogă; 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins:  

„2) elaborează metodologii de lucru în domeniul probațiunii şi 

monitorizează implementarea acestora;” 

la subpunctul 4), cuvîntul ,,Oficiului” se substituie cu cuvintele 

,,Inspectoratului Naţional de Probaţiune”; 

g) punctul 13 se completează cu subpunctul 4)7 cu următorul cuprins: 

,,4)7 aprobă și modifică statul de personal și schema de încadrare ale 

Inspectoratului Național de Probațiune şi ale subdiviziunilor teritoriale ale 

acestuia în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-

limită stabilite de Guvern;” 

h) punctele 133 și 134 se abrogă; 

i) la punctul 142, cuvintele ,,centrele instructiv-metodice” se substituie cu 

textul ,,birourile de probaţiune”; 

j) la punctul 143 subpunctele 2) și subpunctul 5), cuvintele ,,centrelor 

instructiv-metodice și a” se exclud; 

k) la punctul 144, propoziția a doua se exclude; 
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l) la punctul 145 subpunctul 5), textul ,, , a centrelor instructiv-metodice” 

se exclude; 

m) la punctul 20, cuvintele ,,Centrele instructiv-metodice” se substituie cu 

cuvintele ,,Centrul instructiv-metodic”; 

n) punctul 21 va avea următorul cuprins: 

,,21. Centrul instructiv-metodic se constituie în cadrul Inspectoratului 

Naţional de Probaţiune.”;  

5) se completează cu anexele nr. 2 și nr.  3 cu următorul cuprins: 

 

        ,,Anexa nr.2 

       la Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 

 

STRUCTURA  

Inspectoratului Național de Probațiune 

 

Conducerea  

Direcția probațiune 

Direcția monitorizare electronică 

Direcția activitate analitică  

Direcția resurse umane 

Direcția financiară  

Direcția juridică 

Direcția logistică 

Serviciul secretariat  

Centrul instructiv-metodic (cu statut de serviciu) 

Subdiviziuni teritoriale  

 

 

LISTA 

subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune 

 

Inspectoratul regional de probațiune Nord (cu statut de serviciu) 

Inspectoratul regional de probațiune Centru (cu statut de serviciu) 

Inspectoratul regional de probațiune Sud (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Chişinău (cu statut de direcţie generală) 

Biroul de probaţiune Anenii Noi (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Bălţi (cu statut de direcţie) 

Biroul de probaţiune Basarabeasca (cu statut de serviciu) 
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Biroul de probaţiune Bender (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Briceni (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Cahul  (cu statut de direcţie) 

Biroul de probaţiune Cantemir (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Călăraşi (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Căuşeni (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Ceadîr-Lunga (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Cimişlia (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Comrat (cu statut de secție) 

Biroul de probaţiune Criuleni (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Donduşeni (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Dubăsari (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Drochia (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Edineţ (cu statut de secție) 

Biroul de probaţiune Făleşti (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Floreşti (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Glodeni (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Hînceşti  (cu statut de direcţie) 

Biroul de probaţiune Ialoveni (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Leova (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Nisporeni (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Ocniţa (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Orhei (cu statut de direcţie) 

Biroul de probaţiune Rezina (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Rîşcani (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Sîngerei (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Soroca (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Străşeni (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Şoldăneşti (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Ştefan Vodă (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Taraclia (cu statut de serviciu) 

Biroul de probaţiune Teleneşti (cu statut de secţie) 

Biroul de probaţiune Ungheni (cu statut de direcţie) 

Biroul de probaţiune Vulcăneşti (cu statut de serviciu) 
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        Anexa nr.3 

       la Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 

 

ORGANIGRAMA 

Inspectoratului Național de Probațiune 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 
 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 

Director 

Director adjunct 

Direcția  

probațiune 
 

Direcția 

activitate  

analitică 

 

Direcția  

monitorizare 

electronică 

Direcția financiară 

Direcția juridică 

Direcția resurse umane 

Director adjunct 

Direcția logistică 

Centrul 

instructiv-

metodic 

Serviciul secretariat 










	Hotarire.pdf
	Nota.pdf



