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Ai în faţă o broşură, care vine cu 
o informaţie utilă despre măsura de 
pedeapsă numită munca neremunerată 
în folosul comunităţii. Ai posibilitatea 
să afli cât mai multe despre aceasta, 
şi anume:

 Ce este pedeapsa cu muncă 
comunitară

 Cum şi unde urmează să o execuţi

 Ce fel de lucrări pot să-ţi fie indicate

 Cine sunt cei însărcinaţi cu 
supravegherea ta pe durata executării 
pedepsei

 Care sunt urmările neexecutării 
pedepsei

 altele

DRAGĂ 
 PRIETENE !
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 Ce este munca neremunerată în 
folosul comunităţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii sau, 
altfel spus, munca comunitară, este o măsură de 
pedeapsă pentru o infracţiune pe care ai comis-o 
şi la care ai fost condamnat de către judecător. 

Ea se stabileşte în ore şi poate să varieze între 
60 şi 240 de ore de muncă socialmente utilă.
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Nu uita că:

 Prin condamnarea la muncă comunitară, ju-
decata şi societatea ţi-au făcut un pas 
în întâmpinare, deoarece nu eşti trimis la 
închisoare, ci rămâi în familie şi păstrezi 
relaţiile cu rudele şi prietenii

 Ţi se oferă posibilitatea:
- de a repara dauna pe care ai adus-o victimei 

şi societăţii 

- de a-ţi dezvolta deprinderi de muncă, de 
studii - pentru că poţi continua să înveţi sau 
să lucrezi în acelaşi timp

- de a demonstra că nu eşti un criminal înrăit

- de a evita bolile de care te poţi molipsi, 
aflându-te în închisoare

- de a lucra ca toţi oamenii, nu în detenţie şi 
sub supraveghere

- de a economisi (bani, resurse) şi nu a cheltui.
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 Când îţi poate fi aplicată 
pedeapsa?

Pedeapsa cu muncă comunitară se aplică 
adulţilor şi copiilor între 16 şi 18 ani, care au comis 
o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, pentru 
care legea prevede cel mult 5 ani de închisoare. 
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În ce cazuri judecătorul nu poate 
să-ţi aplice această măsură de 
pedeapsă?

Judecătorul nu poate 
să-ţi aplice pedeapsa cu 
munca comunitară  dacă nu 
ai împlinit încă 16 ani sau 
dacă eşti invalid de gradul 
I sau II. 

Ce legi conţin prevederi despre 
munca neremunerată în folosul 
comunităţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii 
este prevăzută de: 

 Codul Penal al Republicii Moldova (articolele 
62, 67 şi altele)

 Regulamentul cu privire la modul de executare 
a pedepsei penale sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii (din 31. 12. 
2003)

 Codul de Executare a Deciziilor Judiciare – 
capitolul 21.
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 Prin ce se deosebeşte munca 
comunitară de alte pedepse?

Munca neremunerată în folosul comunităţii 
este o pedeapsă nouă în R. Moldova. 

Ea este mai favorabilă decât pedepsele cu 
amenda sau închisoarea. 

În cazul amenzii trebuie să plăteşti o sumă mare 
(minim 3.000 lei) şi s-ar putea ca tu şi părinţii tăi 
să nu dispuneţi de asemenea bani. 

Închisorile sunt în prezent supraaglomerate şi 
pline de boli; acolo  sunt deţinuţi mulţi criminali 
periculoşi, care te-ar putea influenţa negativ, 
maltrata sau abuza. 

Acordul tău pentru această 
pedeapsă – este sau nu este 
necesar?

Munca comunitară, ca şi închisoarea sau 
amenda, este o pedeapsă penală impusă de către 
judecător.  

Însă, în timpul procesului de judecată, 
judecătorul urmează să te întrebe dacă ai fi de 
acord să execuţi o asemenea pedeapsă. 
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Dacă judecătorul ţi-a aplicat 
pedeapsa cu munca comunitară, 
ce urmează să faci mai departe?

În termen de zece zile după ce a intrat în 
vigoare sentinţa, urmează să te prezinţi la oficiul 
de executare a deciziilor judecătoreşti de la locul 
de trai (lista oficiilor cu adresele de contact o 
găseşti la sfârşitul broşurii). 

Acolo, executorul judecătoresc o să pregă-
tească documentele necesare pentru executarea 
pedepsei şi o să întocmească, împreună cu 
reprezentantul administraţiei publice locale şi 
consultându-te şi pe tine, graficul lucrărilor pe 
care urmează să le execuţi în localitatea ta. 

Dacă îţi faci studiile în altă localitate, 
executorul poate transmite dosarul tău la oficiul 
din raionul/oraşul respectiv. 

În cazul în care nu vei fi de acord să munceşti, 
judecătorul îţi poate aplica pedeapsa cu 
închisoarea sau altă pedeapsă. 
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Ce fel de lucrări pot să-ţi fie 
repartizate?

Lucrările alese 
pentru tine nu trebuie 
să fie grele sau 
periculoase pentru 
viaţă sau sănătate 
şi să corespundă 
condiţiei tale fizice.

De regulă, este 
vorba despre lucrări 
simple - amenajarea 
teritoriului, curăţarea 
parcurilor, vopsirea 
băncuţelor, văruirea 
bordurilor, a pomilor 
etc.  

Care lucrări nu-ţi pot fi 
repartizate?

Se interzice prin lege atragerea ta la execu-
tarea unor lucrări în interes personal, precum şi 
la efectuarea lucrărilor pe timp de noapte. 
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Poţi oare participa la alegerea 
lucrărilor şi/sau la întocmirea 
graficului de lucru?

Atunci când se stabileşte tipul şi graficul 
lucrărilor, trebuie să se ţină cont şi de opinia ta 
despre locul şi orele de lucru. 

La stabilirea graficului se va lua în consideraţie 
faptul dacă înveţi sau lucrezi undeva, astfel încât 
orele lucrate ca pedeapsă să fie programate în 
afara timpului de studiu/de muncă. 

Graficul lucrărilor urmează să fie întocmit în 
asemenea mod, încât să-ţi permită să execuţi 
pedeapsa de la 2 până la 4 ore pe zi. Durata totală 
de executare a pedepsei nu poate să depăşească 
18 luni. 

Se permite munca în zile de 
odihnă sau de sărbătoare?

După regula generală, munca neremunerată în 
folosul comunităţii nu se prestează în zilele de 
odihnă sau de sărbătoare decât dacă tu însuţi vei 
solicita sau vei consimţi acest fapt.
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Cine este responsabil pentru 
supravegherea ta pe timpul 
executării pedepsei cu muncă 
comunitară?

Responsabili pentru supravegherea modului în 
care execuţi lucrările stabilite sunt executorul 
judecătoresc şi persoana din cadrul administraţiei 
publice locale sau al întreprinderii/ organizaţiei 
unde ai fost repartizat să lucrezi.

Trebuie să menţii un contact permanent cu 
respectivele persoane, iar în cazul în care din 
anumite motive (de exemplu, te-ai îmbolnăvit), nu 
te poţi prezenta la locul de lucru, trebuie în mod 
obligatoriu să le înştiinţezi. 

Cum trebuie să procedezi atunci 
când eşti impus să execuţi  lucrări 
în interes personal sau care sunt 
periculoase pentru viaţa ta?

În cazul în care ţi se cere să faci anumite 
lucrări în interes personal (care nu au fost incluse 
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în graficul stabilit cu executorul judecătoresc şi 
cu administraţia publică locală) sau lucrările sunt 
peste puterile tale, trebuie să informezi despre 
aceasta executorul, judecătorul, procurorul 
ori părinţii, sau orice altă persoană în care ai 
încredere. 

Dacă vrei să schimbi locul de 
trai, cum urmează să procedezi?  

În caz că vrei să treci cu traiul în altă localitate, 
înainte de aceasta urmează să-l contactezi pe 
executorul judecătoresc, care va lua legătura cu 
oficiul de executare de la noul domiciliu. 
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De asemenea, executorul va calcula câte ore 
de muncă ai prestat  deja şi câte urmează să mai 
lucrezi.  

Alegerea lucrărilor de la noul loc de trai se va 
face după modul descris mai sus. 

Care sunt regulile de 
comportament pe durata executării 
muncii comunitare?

Pe durata executării 
muncii comunitare trebuie: 

 să nu foloseşti un limbaj 
necorespunzător sau să 
manifeşti o atitudine 
nepotrivită;

 să nu consumi alcool sau 
droguri;

 să respecţi programul 
de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii stabilit 
de serviciul de executare;

 să eviţi relaţiile cu alţi 
condamnaţi;

 să anunţi în prealabil 
serviciul de executare despre orice schimbare 
a domiciliului sau plecare.
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Dacă nu vei executa pedeapsa 
cu munca comunitară, care pot fi 
urmările?

În cazul în care de cel puţin două ori, fără 
motive întemeiate, nu te vei prezenta la locul 
de muncă, conform orelor stabilite în grafic, 
executorul judecătoresc va cere judecătorului 
să-ţi schimbe pedeapsa în privaţiune de libertate 
(închisoare). 

Acelaşi lucru va 
urma dacă nu vei 
lucra conştiincios, 
vei veni cu întârziere 
la locul de muncă sau 
vei pleca înainte de 
termenul stabilit.
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Nr. Sectorul Şefii 
oficiilor şi 
direcţiilor

Telefonul Adresa

Mun. Chişinău
1. Botanica Cristea 

Nicolae
50-20-66, 
55-36-38

Or. Chişinău, 
str. Zelinski,13

2. Buiucani Furdui 
Ion

59-35-60, 
59-33-34

Or.Chişinău, 
str. Ion 
Creangă, 59B

3. Centru Bănărescu 
Anatol

54-44-34, 
27-51-10

Or. Chişinău, 
bd. Ştefan cel 
Mare, şi Sfânt, 
73

4. Ciocana Chiosa 
Anatol

44-99-21, 
34-41-07

Or. Chişinău, 
str. M. 
Sadoveanu, 
24/1

5. Râşcani Talmaci 
Roman

49 63 00 Or. Chişinău, 
str. Kiev, 3A

În republică
6. Bălţi Guşan 

Nicolae
2 3 1 - 6 -
29-14, 
2-71-68

Or. Bălţi, str. 
Păcii, 38

Lista direcţiilor şi oficiilor de 
executare a hotărârilor judiciare 

din Republica Moldova
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7. Anenii 
Noi

Ghevor-
ghean 
Ludmila

2 6 5 - 2 -
34-49

Or. Anenii Noi, 
str. Suvorov, 
45

8. Basara-
beasca 

Şevcenco 
Eudochia

2 9 7 - 2 -
55-95

Or. 
Basarabeasca, 
str. Gării, 126

9. Bender Sorocean 
Ala

2 6 5 - 4 -
62-80

R-l Anenii Noi, 
s. Varniţa 

10. Briceni Grosu 
Anatol

2 4 7 - 2 -
26-41, 
2-26-47

Or. Briceni, 
str. 
Independenţei, 
5

11. Camenca Lupaşco 
Valeriu

2 5 0 - 6 -
62-44

s. Sănătăuca

12. Cahul Arseni 
Vasile

2 9 9 - 2 -
66-82

Or. Cahul, str. 
Ioan Vodă cel 
Cumplit, 71

13. Cante-
mir

Arseni Vera 2 7 3 - 2 -
28-88

Or. Cantemir, 
str. 
Testemiţanu, 2

14. Căinari Borzin 
Gheorghe

2 7 7 - 2 -
35-56

Or. Căinari, 
str. A. 
Mateevici, 14

15. Căuşeni Eremei 
Serghei

2 4 3 - 2 -
10-75

Or. Căuşeni, 
str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 
6

16. Călăraşi Vacarciuc 
Ion

2 4 4 - 2 -
08-09

Or. Călăraşi, 
str. Alexandru 
cel Bun, 156
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17. Comrat Cotar 
Alexandru

2 9 8 - 2 -
38-54

Or. Comrat, 
str. Lenin, 242

18. Criuleni Procofiev 
Ecaterina

2 4 8 - 2 -
07-45

Or. Criuleni, 
str. 31 August 
1989, 70

19. Cimişlia Stasenco 
Axenia

2 4 1 - 2 -
25-85

Or. Cimişlia, 
str. C. 
Stamati, 1

20. Ceadâr-
Lunga

Coleva 
Svetlana

- Or. Ceadâr-
Lunga, str. 
Lomonosov,22

21. Dondu-
şeni 

Mititiuc 
Victor

2 5 1 - 2 -
52-62

Or. Donduşeni, 
str. 31 August 
1989, 19 

22. Drochia Postovan 
Svetlana

2 5 2 - 2 -
23-71

Or. Drochia, 
str. 31 August 
1989, 7

23. Dubă-
sari 

Gazea 
Anatol

2 8 8 - 5 -
55-42

R-l Dubăsari, 
s. Ustia, str. 
Florilor, 248 

24. Edineţ Ţivirenco 
Iurie

2 4 6 - 2 -
56-49

Or. Edineţ, 
str. Valentin 
Roşca, 2 

25. Făleşti Paladi Iurie 2 5 9 - 2 -
31-09

Or. Făleşti, 
str. 1 Mai, 14 

26. Floreşti Ciorba 
Anatol

2 5 0 - 2 -
20-28

Or. Floreşti, 
str. Eminescu, 
1, bir. 4 
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27. Glodeni Nemerenco 
Ion

2 4 9 - 2 -
50-74

Or. Glodeni, 
str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, 
7  

28. Hân-
ceşti 

Bostan 
Angela

2 6 9 - 2 -
36-87

Or. Hânceşti, 
str. Chişinăului, 
7 

29. Ialoveni Cănănău 
Svetlana

2 6 8 - 2 -
24-63

Or. Ialoveni, 
str. Alexandru 
cel Bun, 33

30. Leova Marin 
Marina

2 6 3 - 2 -
26-89

Or. Leova, str. 
Unirii, 22 

31. Nispo-
reni 

Guţan Lidia 2 6 4 - 2 -
48-97

Or. Nisporeni, 
str. 
Suveranităţii, 
2, bir. 314 

32. Ocniţa Televca 
Nicolae

2 7 1 - 2 -
40-08

Or. Ocniţa, 
str. Burebista, 
47 

33. Orhei Gheorghiţă 
Iurie

2 3 5 - 2 -
14-76

Or. Orhei, 
str. Renaşterii 
Naţionale, 14 

34. Rezina Ciuburciu 
Ludmila

2 5 4 - 2 -
36-27

Or. Rezina, 
str. 
Voluntarilor, 3 

35. Râşcani Frecăuţan 
Aliona

2 5 6 - 2 -
29-32

Râşcani, str. 
31 August 
1989, 9
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36. Sânge-
rei 

Ciubotari 
Angela

2 6 2 - 2 -
27-79

Or. Sângerei, 
str. Indepen-
denţei, 87

37. Soroca Arion 
Vitalie

2 3 0 - 2 -
30-29

Or. Soroca, 
str. Indepen-
denţei, 62

38. Stră-
şeni

Sârbu 
Ghenadie

2 3 7 - 2 -
36-81

Or. Străşeni, 
str. Ştefan 
cel Mare şi 
Sfânt, 98  

39. Şoldă-
neşti

Homoja 
Valeriu

2 7 2 - 2 -
25-59

Or. 
Şoldăneşti, 
str. Victoriei, 
???

40. Ştefan 
Vodă

Balan Iulia 2 4 2 - 2 -
30-39

Or. Ştefan 
Vodă, str. 
Păcii, 5

41. Taraclia Belioglov 
Vasile

2 9 4 - 2 -
37-72

Or. Taraclia, 
str. Păcii, 3

42. Tele-
neşti

Bulat 
Gheorghe

2 5 8 - 2 -
25-58

Or. Teleneşti, 
str. Ştefan 
cel Mare şi 
Sfânt, 6

43. Ungheni Ursu Anatol 2 3 6 - 2 -
81-39

Or. Ungheni, 
str. Decebal, 
6/4 

44. Vulcă-
neşti 

Chirciu 
Vitalie

2 9 3 - 2 -
36-99

Or. 
Vulcăneşti, 
str. Plotnicov, 
50


