
ANALIZA COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL

u Descrierea infracţiunii pentru care a fost condamnat

u Contextul în care a avut loc infracţiunea

u Motivaţia infracţiunii

u Antecedente penale

u Condamnări anterioare

u Pedepse primite anterior

u Recunoaşterea/nerecunoaşterea faptei. Absenţa/prezenţa 
sentimentului de vinovăţiei pentru fapta comisă

u Starea mentală/emoţională în timpul infracţiunii. Răspunderea pentru 
propriul comportament

u Sentimente, gânduri în timpul comiterii infracţiunii

u Premeditarea/nepremeditarea infracţiunii

u Participanţi la comiterea infracţiunii



ANALIZA COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL 

u Poziţia persoana supravegheată în grupul infracțional. Iniţiativă în 
comiterea faptei

u Instrumente/arme utilizate în timpul infracţiunii

u Influenţa alcoolului/drogului în raport cu infracţiunea. Tipul de 
drog utilizat

u Atitudinea faţă de faptă, față de victimă/victime înainte şi după 
comiterea infracţiunii

u Conştientizarea consecinţelor comiterii infracţiunii

u Dorinţa de acoperire a prejudiciului şi de înlăturare a consecinţelor
faptei

u Planuri de viitor pe termen scurt şi mediu şi modalităţile concrete 
prin care intenţionează să le pună în practică (motivaţia pentru 
schimbare)



Exercițiu
u C este judecat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în 

scop de folosință și furt calificat, în stare de minoritate, vârsta 
acestuia la momentul comiterii faptelor fiind de 16 ani. Din 
cuprinsul rechizitoriului se reține că la data de xx.vv.zzzz în 
intervalul orar 03.00 și 03.30, inculpatul a pătruns în interiorul 
unui autoturism marca Mercedes, proprietatea persoanei 
vătămate V, parcat pe o stradă de pe raza comunei M, prin 
geamul lăsat întredeschis. Acest fapt i-a permis acționarea 
butonului de asigurare al unei portiere și acționarea cu o 
șurubelniță asupra contactului de pornire fără a reuși pornirea 
autoturismului iar ulterior a sustras din interiorul acestuia un 
telefon mobil marca Samsung și suma de 350 de lei.

u Faptele reținute în sarcina numitului C sunt asumate parțial 
întrucât inculpatul recunoaște pătrunderea în autoturism și 
încercarea de a porni mașina utilizând o șurubelniță însă neagă 
faptul că a sustras bunuri, menționând că nu a observat 
telefonul  ori  suma  de bani.

u Inculpatul își motivează comportamentul prin faptul că, la 



Exercițiu
u În ceea ce privește consecințele, deși la momentul

comiterii faptelor inculpatul declară că nu le-a avut în
vedere, acesta pune în prim plan consecințele asupra
propriei persoane, prin prisma pierderii libertății încă
o dată și a separării de familie (în situația în care se
va dispune o pedeapsă privativă de libertate) dar și a
timpului petrecut prin instanța de judecată, retrăind
emoțiile procesului penal.

u Repercusiunile faptei asupra părții vătămate sunt
identificate de inculpat la solicitarea expresă a
consilierului de probațiune - conștientizează în
prezent daunele materiale produse părții vătămate
însă declară că prejudiciul creat a fost acoperit
integral ca urmare a faptului că familia a achitat suma
de 1800 de lei (fără a fi prezentate documente
justificative în acest sens).

u



Cerință – Completați fisa nevoilor la următorii factori:

v Trecutul infracțional, condamnări anterioare, antecedente 
penale și comportamentale, sancţiuni aplicate

v Descrierea faptei 

v Participația 

v Motivaţia faptei 

v Atitudinea fată de faptă/Asumarea responsabilității faptei 

v Atitudinea faţă de victimă

v Atitudinea față de prejudiciu

v Constientizarea consecintelor


