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Ce trebuie să știu dacă 
mi s-a aplicat pedeapsa cu 

Munca nereMunerată 
în beneficiul coMunității?
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1. Ce este munca neremunerată în folosul comuni-
tăţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii este o pe-
deapsă, aplicată pentru săvârșirea unor fapte rele, care se 
califică ca infracţiuni sau contravenţii. Luând în conside-
raţie toate aspectele faptei săvârșite și personalitatea ce-
lui care le-a săvârșit, aceste fapte, judecătorul a conside-
rat că persoana nu este periculoasă pentru comunitate și 
nu este necesar să fie condamnată la închisoare, dar tre-
buie să lucreze în timpul liber, la locul de trai, fără plată.

2. Care este scopul pedepsei sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii şi de ce socie-
tatea trebuie să susţină aplicarea ei?

Prin această pedeapsă ţi se oferă posibilitatea de a des-
păgubi societatea pentru infracţiunea săvârșită, în loc să 
mergi la închisoare. Munca neremunerată în folosul co-
munităţii poate constitui, prin urmare, oportunitatea de 
a-ţi corecta comportamentul în societate. Aceasta poate 
stimula dezvoltarea personală și respectul de sine. Deza-
vantajul e că munca ta nu este plătită și, de regulă, nimeni 
nu dorește să o facă. 

Reieșind din scopul acestei pedepse, pot fi formulate trei 
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aspecte principale:

Factorul de pedeapsă – este demonstrat prin faptul 
că execuţi un lucru pentru care nu ești plătit iar tim-
pul liber îţi este limitat deoarece trebuie să lucrezi în 
folosul comunităţii.

Factorul de resocializare – ispășindu-ţi pedeapsa 
în comunitate, nu ești izolat de oameni, continui să 
lucrezi s-au să înveţi, păstrezi relaţiile cu prietenii, ve-
cinii și, cel mai important, ai posibilitatea să fii alături 
de familie; 

Factorul economic - societatea nu cheltuie bani pen-
tru întreţinerea făptuitorilor, infractorilor (spre exem-
plu, la închisoare), dar, dimpotrivă, se așteaptă ca, fi-
ind condamnat, să rămâi util comunităţii, continuând 
să ai grijă de familie, să muncești, să plătești impozite. 
Realizând munci neplătite, economisești banii comu-
nităţii, care pot fi folosiţi în școli, grădiniţe, spitale.

Fii atent!

Trebuie să fii responsabil şi să conştientizezi că oamenii 
ţi-au dat posibilitatea: 
•	 prin muncă gratuită să compensezi dauna adusă vic-

timei şi societăţii;
•	 să dezvolţi deprinderi de muncă, de studii, pentru că 

poţi continua să înveţi sau să lucrezi în acelaşi timp;
•	 să demonstrezi că nu eşti un criminal;
•	 să eviţi bolile de care te poţi molipsi în închisoare, de 

exemplu, tuberculoza;
•	 să lucrezi la libertate.

3. Care persoane nu pot fi pedepsite cu munca nere-
munerată în folosul comunităţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi 
aplicată:

•	 persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II;
•	 militarilor prin contract;
•	 femeilor gravide;
•	 femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani;

•	 persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani şi 

persoanelor care au atins vârsta de pensionare.
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4.  Pe ce termen poate fi aplicată pedeapsa cu mun-
ca neremunerată în folosul comunităţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabilește 
de instanţa de judecată în ore și pentru fiecare infracţiu-
ne, care este prevăzută de Codul penal s-au Codul con-
travenţional, sunt stabilite sancţiuni diferite – de la 60 la 
240 ore. Judecătorul stabilește câte ore trebuie să lucrezi. 
Într-o zi poţi lucra de la 2 la 4 ore.

5. Cât poate să dureze în total executarea pedepsei 
sub formă de muncă neremunerată în folosul comu-
nităţii?

Pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunităţii 
poate fi executată în perioada de cel mult 18 luni din mo-
mentul intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată 
(alineatul 5 al articolului 67 Cod penal). 

6. De ce pentru executarea pedepsei sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii este 
stabilită perioada de 18 luni?

Executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii se realizează în cel mult 18 luni, de-
oarece în timpul executării pedepsei poţi avea traume, te 

poţi îmbolnăvi – împrejurări în care îţi pierzi pe o anumită 
perioadă capacitatea de muncă. După reabilitare se va 
prelungi prestarea muncii - executarea pedepsei. 

7. Unde trebuie să mă prezint, după ce am fost con-
damnat la muncă neremunerată în folosul comuni-
tăţii? Cine va stabili unde voi lucra?

Din momentul în care ai fost condamnat, trebuie să te 
prezinţi la Biroul de probaţiune din raionul în care locu-
iești și să-l soliciţi pe consilierul de probaţiune. Consilierul 
de probaţiune este persoana care va explica cum trebuie 
să ispășești pedeapsa, precum și îţi va enumera drepturi-
le, obligaţiunile și responsabilităţile tale și va stabili locul 
tău de muncă. Împreună cu consilierul veţi elabora gra-
ficul tău de lucru – în ce zile și câte ore pe zi vei lucra. 
Periodic, consilierul de probaţiune va veni la locul tău de 
muncă și va verifica calitatea muncii prestate.

8. Cum se stabileşte locul de muncă?

Primăria sau Pretura stabileşte unde sunt necesare anu-
mite servicii. După aceasta, specialiştii din cadrul acestor 
instituţii expediază informaţia Biroului de probaţiune. 
Consilierul de probaţiune emite o dispoziţie şi explică, 
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sub semnătură, că eşti obligat să te prezinţi la obiectul 
de muncă la data specificată în dispoziţie. În momentul 
repartizării la locul de lucru îţi înmânează dispoziţia cu 
indicarea datei sosirii la obiect. După sosirea la obiect vei 
prezenta această dispoziţie persoanei responsabile de 
obiectul la care ai fost repartizat. Tot această persoană va 
scrie în dispoziţie câte ore ai lucrat. 

Fii atent!

Prezentarea la obiect ţine de responsabilitatea ta. 

DISPOZIŢIE

privind prezentarea la obiectul de lucru

“______”___________________20___                   nr.__________

Dosar personal nr._________

În conformitate cu Hotărârea judecătoriei_____________________________

Pe dosarul penal_________________________________________________

Din_________________anul_________

_______________________________________________________________
(numele, prenumele, codul personal) 

este condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii în număr de _______
___________________________________________________________________ore      

(cu litere)

În teritoriul administrativ_________________________________________________

Munca neremunerată ___________________________________________________
(denumirea), (organizaţia, adresa)

În dispoziţia____________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei de supraveghere)

Începutul lucrului “________”______________20

Sfârșitul lucrului “_________”_______________20

Colaboratorul serviciului de executare _________________________

Partea opusă a dispoziţiei se îndeplineşte de angajator.

Data Timpul 
sosirii la 
lucru

Timpul 
plecării de la 
lucru

Orele 
lucrate

Semnătura 
persoanei de 
supraveghere

Semnătura 
persoanei 
condamnate
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9. În ce perioadă trebuie să mă prezint la locul de 
muncă?

La locul de muncă trebuie să fii prezent în ziua care a fost 
stabilită în grafic.

10. La ce lucrări pot fi repartizat? 

Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii se execută la obiecte cu destinaţie socială. 
Obiectele cu destinaţie socială sunt folosite de toţi oame-
nii din comunitate. Bunăoară, s-ar putea să fii repartizat 
la munci de curăţare a cimitirului sau să prestezi servicii 
într-un azil de bătrâni, să participi la tăierea pădurilor, să-
și aduci contribuţia la reparaţia spitalelor, școlilor, să efec-
tuiezi lucrări de curăţare a drumurilor și a acoperișurilor 
de zăpadă, măturatul străzilor etc.

Fii atent!

Se interzice categoric implicarea ta la munci de interes 
personal sau/şi care au profit personal, de exemplu, 

la poliţistul de sector sau la primar acasă.

11. Cine ţine evidenţa timpului lucrat?

Orele lucrate sunt înregistrate de șeful obiectului la care 
ești repartizat. El va face însemnări în dispoziţia emisă de 
consilierul de probaţiune. După ispășirea pedepsei, dis-
poziţia se remite consilierului de probaţiune și se coase 
în dosarul tău personal.

12. Ce urmează în cazul în care nu mă voi prezenta la 
obiect în perioada indicată în dispoziţie?

În cazul acesta consilierul de probaţiune prezintă șefului 
biroului un raport privind lipsa ta de la obiect. Dacă nu te 
prezinţi în termen de 2-3 zile, consilierul de probaţiune 
demarează acţiuni de căutare – prin apeluri telefonice, 
discuţii cu rudele, vecinii și alte persoane din localitate 
despre locul aflării tale. 

Fii atent!

Dacă toate aceste acţiuni nu au rezultat, 
consilierul de probaţiune poate califica lipsa ta drept eschi-
vare de la executarea pedepsei şi este în drept să înainteze 

judecătorului un demers pentru a te anunţa în căutare. 
Acest moment este foarte grav.
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 13. Dacă voi fi găsit, ce se va întâmpla?

După ce vei fi găsit, vei fi însoţit de poliţie la consilierul 
de probaţiune şi vei explica, în scris, care a fost motivul 
lipsei tale. Ulterior, consilierul va examina toate aspec-
tele descrise de tine, le va verifica şi dacă vor fi argu-
mente convingătoare ţi se mai poate oferi o şansă, dar 
vei fi preîntâmpinat în scris că poţi fi trimis la închisoare 
dacă mai lipseşti o dată, fără a coordona acţiunile tale cu 
consilierul. Timpul pierdut trebuie să-l recuperezi. Dacă 
argumentele nu sunt convingătoare, consilierul poate 
să înainteze judecătorului un demers pentru a schimba 
pedepsa sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii cu închisoarea.

14. Care sunt consecinţele prezentării benevole în-
târziate din cauza unor probleme personale?

În asemenea caz, se recomandă să te prezinţi benevol, 
cât mai curând posibil, la consilierul de probaţiune și să 
depui explicaţii în scris despre motivele absenţei. Ar fi 
binevenit să prezinţi și documente care confirmă expli-
caţiile (spre exemplu, un certificat medical). Dacă după 
prezentarea ta la birou consilierul de probaţiune stabileș-
te că ai avut motive întemeiate de a lipsi, spre exemplu 

ai fost bolnav, atunci ţi se poate acorda încă o șansă, iar 
timpul nelucrat va trebui recuperat. La fel, se va modifica 
și graficul de lucru. Când motivul neprezentării este neîn-
temeiat, consilierul de probaţiunie te avertizează că, dacă 
asemenea cazuri se repetă, atunci comportamentul tău 
poate fi calificat drept eschivare de la executarea pedep-
sei, iar în cazuri de acest gen apar consecinţe grave - până 
la schimbarea pedepsei cu munca neremunerată în folo-
sul comunităţii cu condamnarea la închisoare. 

15. Ce să fac dacă primarul mă trimite să lucrez pen-
tru un proprietar?

Acest lucru este categoric interzis. Dacă cineva te impune 
să lucrezi în favoarea cuiva, poţi refuza și totodată, trebu-
ie să-l anunţi îndată pe consilierul de probaţiune.

16. Dacă sunt angajat în câmpul muncii, cum pot 
executa pedeapsa?

În cazul acesta o să execuţi pedeapsa după ce finisezi lu-
crul, sau în zilele libere.
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17. Dacă nu sunt angajat în câmpul muncii şi doresc 
să fiu implicat în munca neremunerată în folosul co-
munităţii pe parcursul întregii zile pentru a ispăşi 
mai repede pedeapsa, o pot face? 

Nu. Este interzis categoric să lucrezi mai mult de 4 ore pe 
zi.

Fii atent!

Dacă eşti angajat în câmpul muncii, atunci executarea 
pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul 

comunităţii nu trebuie să ducă la pierderea 
locului de muncă de bază. 

De aceea, este important de atras o atenţie deosebită 
alegerii obiectului muncii neremunerate 

şi elaborării graficului de lucru la acest obiect. 
Locul de muncă de bază este valabil chiar dacă provine 
dintr-un sector neoficial, însă este important să prezinţi 

dovezi că eşti angajat.

18. Poate cineva dintre rudele, prietenii mei sau alte 
persoane să lucreze în locul meu?

Nu. Este categoric interzis ca cineva în afară de tine să 
lucreze la obiectul unde execuţi munca neremunerată 
în folosul comunităţii. Aceasta este răsplata pentru fap-
ta care ai săvârșit-o tu și, de aceea, trebuie să ispășești 
această pedeapsă individual. 

19. Poate cineva să mă impună să lucrez mai mult de 
4 ore pe zi?

Nu poate nimeni să te impună să lucrezi 8 ore fără plată. 

 

20. Dacă persoana responsabilă la locul meu de lu-
cru mă impune să lucrez 8 ore, ce pot face?

În cazul acesta te vei adresa consilierului de probaţiune. 
Poţi face acest lucru prin telefon sau prin intermediul 
unei petiţii scrise. 

21. Dacă eu lucrez şi execut munca neremunerată în 
folosul comunităţii la locul meu de muncă de bază, 
poate fi inclusă perioada muncii neremunerate în 
folosul comunităţii în vechimea de muncă?



16 17

Nu. Perioada de executare a pedepsei sub formă de mun-
că neremunerată în folosul comunităţii nu se include în 
vechimea ta de muncă totală și nu se înregistrează în car-
netul tău de muncă.

22. Pot beneficia de concediu pentru munca nere-
munerată în folosul comunităţii?

Nu. Dacă la serviciul de bază beneficiezi de concediu, 
atunci la obiectul de executare a pedepsei cu munca ne-
remunerată în folosul comunităţii vei continua să lucrezi 
conform graficului.

23. Dacă apar anumite probleme la lucru, cu cine le 
pot discuta?

Adreseză-te consilierului de probaţiune, care te-a orien-
tat la acest lucru. Este indicat să ai datele de contact ale 
consilierului de probaţiune și să-l telefonezi ori de câte ori 
apar neclarităţi referitor la felul cum se execută pedeapsa 
și să te consulţi cu acesta.

24. Unele lucrări ar putea să fie înjositoare pentru 
mine. Cum trebuie să procedez dacă nu voi putea 
lucra la un anumit obiect din diferite motive?

Dacă tu consideri că lucrul propus este pentru tine înjo-
sitor sau, din alte motive, nu poţi lucra atunci este indicat 
să discuţi cu consilierul de probaţiune. În acest caz, se 
recomandă să înaintezi consilierului de probaţiune o ce-
rere indicând motivele. Veţi examina împreună problema 
și, dacă într-adevăr ea există, atunci ar putea să fie stabi-
lit un alt obiect ca și loc de muncă care să fie acceptabil 
pentru tine. Dacă nu accepţi nimic din ce ţi se propune 
atunci ești trimis la închisoare, calculându-se o zi de în-
chisoare pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii. În acest caz, termenul executării pedepsei în 
închisoare poate fi mai mic de 6 luni.

25. Dacă în timpul executării pedepsei este necesar 
să rezolv o problemă personală şi am nevoie să lip-
sesc de la lucru, de la cine trebuie să cer permisiunea?

Vei scrie o cerere pe numele șefului Biroului de probaţiu-
ne și dacă dânsul va considera că motivele indicate sunt 
reale, ţi se va permite să lipsești de la lucru. Dar trebuie 
să știi că timpul pierdut va fi recuperat mai târziu, iar  
graficul de lucru - modificat.
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26. Cum se scrie o cerere de învoire de la lucru?

Dlui (dnei)___________________

șef al Biroului de probaţiune din raionul_____________

de la V.P., locuitor al satului R., raionul Ş.

CERERE

Stimate dle (dnă) șef_______________,

Aduc la cunoștinţa Dvs. că în perioada dintre 20 și 25 mai, 2012 am necesitatea de 
a mă deplasa la Centrul Mamei și Copilului, la un medic pediatru, pentru consultaţii 
privind problema fiului (fiicei) mele. Însă, conform graficului, în aceste zile trebuie să 
prestez munca neremunerată în folosul comunităţii la cimitirul din comuna în care 
locuiesc. Rog să-mi permiteţi lipsa de la obiect în perioada sus-menţionată. Mă oblig 
să recuperez orele de lucru în altă perioadă .

Cu respect, V.P.                                                                                                         Data

27. Ce trebuie să fac pentru a modifica graficul de 
lucru?

Adresează-te consilierului de probaţiune şi explică-i mo-
tivele. Adresarea trebuie să fie formulată precum o cerere. 
Consilierul de probaţiune va examina toate argumentele 
şi dacă ele vor fi convingătoare, atunci împreună cu tine 
va conveni modificarea graficului. 

Fii atent!

Modificarea graficului nu implică faptul că nu vei lucra 
anumite ore. Le vei recupera, dar în altă perioadă. 

28. Cum să scriu o cerere pentru a modifica graficul 
de lucru?

Mai jos este un model de astfel de cerere, pe care o poţi 
scrie în formă liberă, cu mâna sau la calculator.

 Dlui (dnei) _______________

șef al Biroului de probaţiune din raionul_______________

de la V.P., locuitor al satului R., raionul Ş.

CERERE

Stimate dle (dnă) șef_______________

Aduc la cunoștinţa Dvs. că, potrivit graficului de lucru, eu trebuie să mă prezint la 
obiectul ____________, la data de _____ . Deoarece am nevoie să__________, rog 
permisiunea Dvs. de a lipsi la data indicată de la obiectul de lucru, cu modificarea 
graficului de lucru. Mă oblig să recuperez orele pierdute în alte zile. 

Cu respect, V.P.                                                                                                         Data

 

29. Pot să lucrez în zile de sărbători oficiale sau 
sâmbătă şi duminică?

De regulă, munca neremunerată în folosul comunităţii nu 
poate fi executată în zilele de odihnă sau de sărbătoare, 
dar, ca excepţie, poţi lucra şi în aceste zile, cu modificarea 
graficului de lucru (vezi p.27).
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Fii atent!
Nu este permisă munca în timpul nopţii sau 

în condiţii şi locuri periculoase, ori care prezintă risc 
pentru sănătatea ta.

30. Ce să fac dacă cineva mă impune să lucrez noap-
tea sau în zilele de odihnă?

În situaţia dată ai dreptul să nu lucrezi şi să informezi 
consilierul de probaţiune prin telefon şi, totodată, vei 
scrie şi o petiţie.

31. Petiţia poate fi adresată şi altor persoane?

Da, ai acest drept. Poţi adresa petiţia Ministrului Justiţiei, 
specialiştilor din cadrul Centrului pentru drepturile omu-
lui, precum şi altor organizaţii şi instituţii.

 

32. Cum să elaborez o petiţie atunci când sunt astfel 
de abuzuri? 

Dlui (dnei)____________

de la cetăţeanul C.P., locuitor al satului F., raionul R. 

Stimate dle (dnă)__________________,

Aduc la cunoștinţa Dvs. că eu sunt condamnat la 200 ore de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii și lucrez la reparaţia școlii din sat. Secretarul primăriei, d-l C. 
este responsabil pentru evidenţa orelor de lucru pe care le îndeplinesc. Conform 
graficului de lucru, eu lucrez 4 ore în zilele săptămânii, iar d-l C. mi-a indicat să lucrez 
după orele 22.00 în data de 01.07.12 - zi de duminică. Aceasta este în afara graficului 
meu de muncă și eu, în ziua respectivă, am avut o ceremonie de familie și nu am 
avut posibilitate să lucrez. D-l C. a menţionat că nu-mi va înregistra orele lucrate 
anterior și va califica lipsa mea ca eschivare de la executarea pedepsei cu consecinţele 
corespunzătoare. Eu m-am adresat consilierului de probaţiune d-lui T., care mi-a spus 
același lucru.

Reieșind din cele menţionate, Vă rog să interveniţi în situaţia creată, deoarece 
conform al.8 al art.190 al Codului de executare al Republicii Moldova „ (8) Munca 
neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii 
sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru 
sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea 
minorilor condamnaţi” și este o încălcare a legislaţiei și a drepturilor mele. 

Cu respect, V.P.                                                                                                         Data

33. Ce se poate întâmpla dacă întârzii la lucru?

În cazul întârzierii la lucru, persoana care se află la obiect 
şi scrie câte ore ai lucrat informează imediat consilierul de 
probaţiune. Ulterior, consilierul de probaţiune te va che-
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ma la birou sau poate să vină acasă, ori la lucru şi va cere 
explicaţii în scris despre motivele întârzierii. Dacă întâr-
zierea este de mai puţin de 30 minute, consilierul poate să 
se limiteze numai cu o avertizare, iar dacă întrâzierea este 
mai mare de 30 minute, atunci consilierul de probaţiune 
poate modifica graficul şi va cere ca timpul pierdut să fie 
recuperat. Oricum, ar fi bine de evitat asemenea situaţie 
deoarece consilierul va verifica motivele întârzierii şi dacă 
ele nu vor fi serioase - vei fi sancţionat disciplinar. Dacă 
vei mai avea sancţiuni disciplinare consilierul le poate ca-
lifica drept încălcări ale regulilor de executare a pedepsei 
şi poate înainta judecătorului un demers cu propunerea 
de a schimba munca neremunerată în folosul comunităţii 
cu închisoarea şi vei fi închis în puşcărie.

34. Dacă întârzierile continuă?

Consilierul de probaţiune anunţă ultima avertizare. 
Dacă aceasta se prelungeşte mai mult de trei ori, atunci 
ea poate fi calificată drept încălcare şi poţi fi din nou 
prezentat în instanţa de judecată pentru a se hotărî dacă 
execuţi pedeapsa sau trebuie să fii trimis la închisoare. 
Judecătorul poate decide ca tu să fii condamnat la 
închisoare pentru timpul rămas în care pedeapsa nu a 
fost executată.

 35. Dacă mă prezint la lucru în stare de ebrietate sau 
sub influenţa drogurilor?

În situaţia dată, persoana responsabilă de obiect 
informează imediat consilierul de probaţiune. Acesta, 
în scurt timp se prezintă la obiect şi vei fi nevoit să tre-
ci expertiza medicală. În ziua aceasta orele de lucru deja 
nu se înregistrează în dispoziţie şi se consideră că te-ai 
eschivat de la executarea pedepsei. Vei fi avertizat despre 
consecinţele care pot apărea în cazul repetării situaţiei. 
Dacă această situaţie se repetă sistematic (de trei ori şi 
mai mult), atunci consilierul de probaţiune, după un şir 
de discuţii, poate înainta instanţei de judecată un demers 
privind schimbarea pedepsei cu munca neremunerată în 
folosul comunităţii cu închisoarea.

Fii atent!

Toate cheltuielile de expertiză şi deplasare vor fi suportate 
de tine. Este posibil să fii amendat pentru apariţia la lucru 
în stare de ebrietate. Aceasta din nou afectează familia şi 

este în defavoarea ta.
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36. Ce se întâmplă dacă condamnatul munceşte 
nesatisfăcător sau este în conflict permanent cu 
administraţia şi alte persoane?

În cazul prestării muncii neremunerate în folosul 
comunităţii în mod nesatisfăcător sau dacă eşti în conflict 
permanent cu administraţia şi alte persoane, consilierul 
de probaţiune va explica din nou condiţiile şi modul de 
prestare a lucrărilor şi va accentua că pedeapsa trebuie 
executată în mod obligatoriu. Consilierul de probaţiune 
va încerca să găsească motivul care a favorizat această 
situaţie - poate obiectul de lucru nu este convenabil, sau 
atitudinea faţă de tine este incorectă - şi după evaluarea 
corespunzătoare va fi luată decizia de a schimba obiectul 
sau vor fi realizate alte acţiuni. Însă, dacă motivul este în 
tine şi situaţia nu poate fi corectată, atunci consilierul de 
probaţiune va fi nevoit să califice situaţia ca fiind eschi-
vare de la executarea pedepsei şi va prezenta în instanţa 
de judecată un demers cu privire la înlocuirea pedepsei 
cu munca neremunerată în folosul comunităţii cu închi-
soarea. 

Fii atent!

Nu uita, societatea ţi-a oferit o şansă şi nu trebuie să faci 
abuz de aceasta. Gândeşte-te că închisoarea nu este lo-
cul unde trebuie să te afli şi este important să dovedeşti 

comunităţii, al cărui membru eşti, acest lucru. 

37. Ce se poate întâmpla dacă la obiectul de lucru se 
constată că sunt furate sau deteriorate bunuri?

În cazul furtului sau deteriorării intenţionate a bunurilor 
va fi informată poliţia. Dacă infracţiunile s-au produs acci-
dental sau din neglijenţă, atunci consilierul de probaţiune 
trebuie să te avertizeze şi să-ţi solicite explicaţii în scris. 
Dacă se va stabili că acţiunile s-au produs intenţionat, 
atunci va fi iniţiată urmărirea penală. În situaţia dată, dacă 
va fi demonstrată implicarea ta, e posibil să se anunţe ju-
decata şi din nou vei fi pedepsit, însă de data aceasta cu 
închisoarea.

38. Pot solicita asigurarea cu transport şi/sau 
alimentaţie?

Nu. Pentru deplasarea la locul de muncă instituţia, 
organizaţia nu este obligată să te asigure cu transport. 
Similară este şi situaţia privind alimentaţia. 
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39. Pot solicita de la locul de muncă îmbrăcăminte 
de protecţie şi utilaj necesar?

Da, organizaţia în care lucrezi este obligată să te asigure 
cu îmbrăcăminte de protecţie şi utilaj, precum şi cu ins-
trumente necesare pentru lucru. La sosire, persoana 
responsabilă de responsabilităţile tale în cadrul obiec-
tului este obligată să te informeze despre securitatea 
muncii. Ulterior vei semna într-un registru, confirmând 
astfel faptul că ai fost instruit.

40. Dacă nu am fost asigurat cu instrumentele nece-
sare şi îmbrăcăminte de protecţie, poate cineva să-
mi ceară să muncesc? Ce să fac în asemenea situaţie? 

În cazul acesta ai dreptul să nu începi lucrul şi să informe-
zi imediat consilierul de probaţiune, care, la rândul său, 
va interveni şi va soluţiona problema.

41. Cum să informez consilierul de probaţiune 
despre neasigurarea cu îmbrăcăminte de protecţie 
şi instrumentele necesare?

Consilierul de probaţiune poate fi informat despre nea-
sigurarea cu îmbrăcăminte de protecţie şi instrumentele 
necesare prin telefon sau/şi în scris, urmând exemplul:

 Dlui (dnei)_______________

 șef al Biroului de probaţiune din raionul___________

de la V. P., locuitor al satului R., raionul Ş.

Stimate dle (dnă) șef_______________

Aduc la cunoștinţa Dvs. că la data de 20 mai, 2012 m-am prezentat la locul de muncă 
la reparaţia grădiniţei în satul R., dar în cadrul executării lucrărilor de reparaţie a 
acoperișului nu am fost asigurat cu cască de protecţie. În legătură cu acest fapt nu 
am avut posibilitatea să execut volumul de lucru în orele stabilite în graficul de lucru, 
deoarece eram în pericol, nefiind asigurat cu instrumentele necesare. La întrebarea 
mea adresată responsabilului de obiect, d-l C. mi-a răspuns că instrumente de acest 
fel nu are.

Cu respect, V.P.                                                                                                         Data

 

42. Cu ce mă poate ajuta consilierul de probaţiune? 

Consilierul este persoana care poate să intervină în rezol-
varea oricărei probleme apărute în perioada de executa-
re a pedepsei. Dacă ai nevoie de asistenţă psihosocială, 
spre exemplu pentru a perfecta actele personale, sau 
a apărut o problemă psihologică, se recomandă să o 
soluţionezi cu ajutorul psihologului. Dacă ai nevoie de un 
consult medical, atunci ai posibilitatea să adresezi o ce-
rere consilierului de probaţiune. Cererea va fi examinată 
şi, în dependenţă de posibilităţile sale şi ale organizaţiilor 
dislocate în regiunea dată, consilierul de probaţiune va 
acorda ajutorul necesar. 
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43. Cum pot scrie o cerere de solicitare a asistenţei?

Dlui (dnei)_______

șef al Biroului de probaţiune din raionul_____________

de la V.P., locuitor al satului R., raionul Ş.

CERERE

Stimate dle (dnă) șef_______________,

Aduc la cunoștinţa Dvs. că în perioada dintre 20 și 25 mai, 2012 a fost pierdut buletinul 
de identitate. În legătură cu acest fapt rog asistenţa Dvs. în perfectarea documentului 
nominalizat.

Cu respect, V.P.                                                                                                         Data

44. Ce măsuri se întreprind dacă în timpul executării 
muncii neremunerate în folosul comunităţii mi-a fost 
cauzat un prejudiciu?

Administraţia întreprinderii este obligată să recupereze 
material prejudiciul. În caz de producere a unui accident 
de muncă,  în timpul executării muncii neremunerate în 
folosul comunităţii,  administraţia organizaţiei va infor-
ma Biroul de probaţiune în cel mai scurt timp posibil, 
dar nu mai târziu de 72 de ore, despre cele întâmplate. 
Administraţia este obligată să realizeze o cercetare şi să-
ţi prezinte copia actului vizând rezultatele accidentării. 
Dacă nu ţi se prezintă un act, atunci trebuie să te adresezi 

consilierului de probaţiune, explicându-i situaţia. 

45. Unele lucrări necesită calificare specială. Pot fi 
antrenat în asemenea lucrări?

Conform legii, poţi fi atras în lucrări ce necesită calificare 
specială doar în cazul în care dispui de o atare calificare. 
Deci, dacă nu ai asemenea calificare, nu poţi fi antrenat în 
asemenea lucrări.

46. Cum să procedez dacă mă îmbolnăvesc?

Informează consilierul de probaţiune, sau roagă cineva 
din rude ori din persoanele apropiate să-i transmită că 
ești bolnav. După însănătoșire este necesar să prezinţi 
certificatul de la medic.  

Fii atent!

Este important ca, în prealabil, să informezi despre absenţa 
la lucru şi persoana responsabilă de la întreprinderea, 

instituţia, organizaţia în care lucrezi sau/şi consilierul de pro-
baţiune. Orele care au fost pierdute în perioada aflării tale 
în spital, sau pe durata tratamentului, nu vor fi scăzute din 

numărul total de ore privind munca neremunerată în folosul 
comunităţii şi vei fi nevoit să recuperezi timpul pierdut.
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47. Ce se întâmplă dacă mi se depistează o boală 
gravă sau am primit invaliditate?

Dacă în perioada executării pedepsei penale sub formă 
de muncă neremunerată în folosul comunităţii te îmbol-
năvești de o boală gravă și/sau primești invaliditate de 
gradul I sau II, consilierul de probaţiune înaintează în in-
stanţa de judecată un demers cu referinţă la eliberarea ta 
de executarea pedepsei.

48. Dacă o femeie rămâne gravidă în perioada exe-
cutării pedepsei , aceasta îşi va continua activitatea?

În cazul acesta, femeia prezintă consilierului de probaţi-
une certificatul corespunzător, eliberat de către medic. 
Consilierul de probaţiune prezintă în instanţa de judeca-
tă un demers cu privire la eliberarea femeii de pedeapsă. 
Instanţa de judecată emite o hotărâre și femeia se elibe-
rează de la executarea pedepsei cu munca neremunerată 
în folosul comunităţii. 

49. Pot pleca după hotarele ţării în perioada execu-
tării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii? 

Nu. În perioada executării pedepsei sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii nu poţi pleca după 
hotarele ţării. În caz contrar, plecarea va fi considerată 
eschivare de la executarea pedepsei și consilierul de pro-
baţiune poate înainta instanţei de judecată un demers 
privind schimbarea pedepsei penale cu închisoarea. 

Fii atent!

Dacă apare o situaţie excepţională, spre exemplu, 
intervine necesitatea plecării pentru consultaţii medicale 

sau tratament, atunci poţi înainta consilierului de 
probaţiune o cerere cu indicarea argumentată a motivelor 

plecării. Consilierul poate face o excepţie şi va permite
plecarea ta după hotarele ţării pe o perioadă determinată. 
În acest caz, se va modifica graficul de lucru şi orele neexe-

cutate vor fi recuperate în perioada prelungită. 
Dar acest termen nu trebuie să depăşească 18 luni din 

momentul intrării în vigoare a sentinţei de condamnare.
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50. Ce drepturi mai am, fiind o persoană condamnată 
la munca neremunerată în folosul comunităţii?

Drepturile tale sunt:

•	 să nu fii expus exploatării (să nu fii implicat în acti-
vităţi cu profit personal, să nu ţi se impună o muncă 
degradantă, riscantă sau o muncă ce ar dăuna sănă-
tăţii și integrităţii fizice);

•	 să fii tratat într-un mod ce nu ar leza onoarea și dem-
nitatea (să nu fii discriminat);

•	 să-ţi fie respectată viaţa personală, dreptul la intimi-
tate;

•	 să nu fii limitat în posibilitatea de a te dezvolta soci-
al, intelectual și spiritual;

•	 să nu fii abuzat în cadrul organizaţiei în care execuţi 
munca neremunerată (să nu fii impus să efectuezi o 
altfel de muncă decât cea stabilită, să nu fii numit cu 
cuvinte indecente);

•	 să nu fii lipsit de dreptul de a depune plângeri; 

•	 să fii asigurat la locul de muncă . 

51. Care sunt obligaţiunile mele ca şi persoană con-
damnată la munca neremunerată în folosul comuni-
tăţii?

 Tu ești obligat:

•	 să respecţi prevederile legislaţiei privind executarea 
pedepsei;

•	 să te prezinţi la Biroul de probaţiune de la locul de 
trai în termen de 5 zile din momentul intrării în vi-
goare a hotărârii instanţei de judecată;

•	 să execuţi cerinţele legale ale Biroului de probaţiune 
şi ale angajatorilor;

•	 să respecţi legislaţia muncii şi regulamentul de ordi-
ne interioară al angajatorului;

•	 să te prezinţi, fiind citat, la Biroul de probaţiune şi 
să oferi explicaţii în problemele ce ţin de executarea 
hotărârii judecătoreşti;

•	 să te prezinţi periodic la consilierul de probaţiune şi 
să comunici despre activitatea ta;

•	 să te prezinţi la locul de muncă în termenul stabilit 
în dispoziţia primită de la Biroul de probaţiune, să 
nu părăseşti locul de trai fără acordul consilierului de 
probaţiune;

•	 să nu comiţi infracţiuni şi contravenţii administrative.
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52. Care este responsabilitatea pentru încălcarea 
modului şi condiţiilor de executare a pedepsei de 
către persoana condamnată?

În cazul încălcării modului şi condiţiilor de executare a pe-
depsei penale sub formă de muncă neremunerată în fo-
losul comunităţii, ţi se face prima preîntâmpinare verbală 
de către consilierul de probaţiune. În cazul încălcării 
repetate eşti avertizat deja în scris despre consecinţele 
comportate de neîndeplinirea condiţiilor şi modului de 
ispăşire a pedepsei. 

53. Care sunt consecinţele în cazul în care cel 
condamnat la munca neremunerată în folosul 
comunităţii se eschivează cu rea voinţă sau refuză 
să execute pedeapsa?

În cazul în care te eschivezi cu rea voinţă sau refuzi să 
execuţi munca neremunerată în folosul comunităţii, con-
silierul de probaţiune înaintează în instanţa de judecată 
o prezentare privind înlocuirea muncii neremunerate 
cu închisoarea.

54. Când se consideră eschivare cu rea voinţă 
de la executarea pedepsei sub formă de muncă 
neremunerată?

Se consideră eschivare cu rea voinţă de la executarea pe-
depsei sub formă de muncă neremunerată:

•	 neprezentarea ta, la citarea consilierului de 
probaţiune, de două sau mai multe ori timp de o 
jumătate din termenul stabilit al pedepsei;

•	 încălcarea de către tine a disciplinei muncii de două 
sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul 
stabilit al pedepsei (sosirea la locul de muncă cu 
întârziere sau părăsirea acestuia înainte de termen, 
neexecutarea sau executarea intenţionat eronată a 
dispoziţiilor şi indicaţiilor persoanei responsabile de 
executarea lucrărilor etc.);

•	 neprezentarea ta la muncă fără motive întemeiate 
de două sau mai multe ori timp de o jumătate din 
termenul stabilit al pedepsei.
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55. Ce se întâmplă dacă condamnatul la muncă 
neremunerată în folosul comunităţii se eschivează 
de la executarea pedepsei prin neprezentare la 
muncă?

Dacă consilierul de probaţiune constată că nu te prezinţi 
la muncă, te eschivezi de la executarea pedepsei, atunci 
el este în drept să vină la tine acasă, la locul de muncă 
şi învăţătură, să discute cu rudele, vecinii şi, în cazul în 
care nu descoperă locul aflării tale, trebuie să înainteze 
un demers în instanţa de judecată pentru a te declara în 
căutare. Ulterior, de căutările tale se va ocupa poliţia. 

56. Care este rolul Biroului de probaţiune în execu-
tarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii?

Biroul de probaţiune este organizaţia care te 
supraveghează. Toate întrebările legate de tine şi de exe-
cutarea pedepsei se discută cu consilierul de probaţiune. 

Conform legii, Biroul de probaţiune:

•	 perfectează fişele de control ale persoanelor 
condamnate;

•	 îţi oferă explicaţii privind modul și condiţiile de exe-
cutare a pedepsei, drepturile și obligaţiile tale;

•	 coordonează cu primăriile (preturile) listele obiecte-
lor în cadrul cărora poţi executa pedeapsa;

•	 colaborează cu rudele apropiate şi cu alte persoane 
care pot influenţa pozitiv comportamentul tău;

•	 exercită controlul activităţii tale la obiectul de lucru;

•	 ţine evidenţa sumară a timpului lucrat de tine;

•	 te repartizează la obiectele de lucru;

•	 examinează plângerile depuse de tine privind leza-
rea drepturilor în timpul executării pedepsei;

•	 întreprinde măsuri preliminare de căutare dacă te-ai 
eschivat de la executarea pedepsei;

•	 înaintează în instanţa de judecată demersuri de în-
locuire a muncii neremunerate în folosul comunităţii 
şi, după caz, pentru a te anunţa în căutare;

•	 informează poliţia despre faptul că eşti condam-
nat la pedeapsa cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii;

•	 se expune despre felul în care ţi-ai ispăşit pedeapsa. 
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57. Care sunt atribuţiile primăriei (preturii)?

Primăria (pretura) prezintă lista obiectelor de muncă 
unde poţi fi orientat; colaborează cu organizaţiile disloca-
te pe teritoriul subordonat pentru a identifica obiectele 
de prestare a muncii în folosul comunităţii.

 58. De ce primăria (pretura) este implicată în pro-
cesul de executare a pedepsei penale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii?

Deoarece primăria (pretura) este organul Administraţiei 
Publice Locale şi în subordinea acestui organ sunt 
instituţii, întreprinderi sau organizaţii publice care 
prestează comunităţii servicii sociale. Concomitent, 
primăria (pretura) poate stabili şi coordona lucrările ne-
cesare comunităţii, care pot fi executate de tine în cadrul 
instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor publice sau, 
nemijlocit, în primării (ceea ce este actual în mediul rural). 

59. Dacă primăria (pretura) are tangenţă cu execu-
tarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii - cine anume răspunde pentru aceasta? 

În fiecare primărie sau pretură există un angajat care 
organizează procesul de executare a muncii neremune-

rate în folosul comunităţii. 

Dacă locuieşti în oraş, atunci trebuie să ştii că persoana 
dată prezintă lista instituţiilor, întreprinderilor, 
organizaţiilor din teritoriul gestionat, unde poţi 
lucra; informează şefii instituţiilor, întreprinderilor, 
organizaţiilor respective despre rolul lor în procesul de 
executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii; 
colaborează cu organismele dislocate în teritoriul 
gestionat pentru identificarea obiectelor cu destinaţie 
socială; dacă apare un conflict dintre tine şi administraţia 
instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor unde lucrezi 
sau Biroul de probaţiune, atunci persoana dată trebuie să 
regleze acest conflict.

Dacă locuieşti în sat, atunci trebuie să ştii că în cadrul 
primăriei există o persoană care se va ocupa de pro-
cesul de executare a muncii neremunerate în folosul 
comunităţii, la care ai fost condamnat.
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60. Care este rolul administraţiei organizaţiilor, în-
treprinderilor în cadrul cărora urmează să lucrez?

Dacă locuieşti în oraş, vei fi repartizat la lucru la o întreprinde-
re sau organizaţie aflată în gestiunea primăriei sau preturii. 
Administraţia întreprinderii care oferă locul de muncă:

•	    informează lunar primăria (pretura) despre locurile 
de muncă care pot fi utilizate după ispăşirea pe-
depsei sub formă de muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii. Dacă în cadrul întreprinderii apar 
sau dispar noi locuri de muncă, atunci administraţia 
informează primăria (pretura) şi obiectul unde lucre-
zi poate fi schimbat.

•	      informează în scris Biroul de probaţiune despre 
numărul orelor lucrate de către persoana 
condamnată;

•	    eliberează o caracteristică, în care descrie compor-
tamentul şi atitudinea ta faţă de obligaţiunile tale;

•	      informează în scris despre prezenţa ta la obiectul 
de lucru sau despre eschivarea de la executarea 
pedepsei;

•	      te informează despre securitatea muncii.

Dacă locuieşti în sat, trebuie să ştii că de toate aspectele 
descrise mai sus se ocupă o persoană din cadrul primăriei. 

Fii atent!

Dacă nu te prezinţi la lucru sau te eschivezi, această 
persoană informează consilierul, ceea ce poate provoca 

consecinţe grave, până la trimiterea ta în închisoare. 
La fel, tot ea te informează despre tehnica securităţii la 

obiect, face observaţii privind acţiunile şi comportamentul 
tău, fiind mereu în preajmă. 

În cazul în care adopţi un comportament indecent 
sau nu vrei să lucrezi, sau te prezinţi la muncă în stare 

de ebrietate, această persoană fixează încălcările şi 
informează consilierul de probaţiune. 

Deci,  la locul de muncă trebuie să fii responsabil şi corect.

61. În perioada executării pedepsei pot avea anumi-
te tangenţe cu poliţia?

Da. În perioada executării pedepsei cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii poliţia (inspecto-
rul de sector) te poate verifica la locul de lucru. Dacă ai 
părăsit locul de trai şi nu doreşti să execuţi pedeapsa, ori 
te eschivezi, atunci vei fi căutat de poliţie. La fel, poliţia 
este în drept să întrebe rudele, vecinii sau alte persoane 
despre felul în care te comporţi în societate, cum lucrezi 
etc. 
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Fii atent!

După anunţarea pedepsei cu munca neremunerată 
în folosul comunităţii trebuie să te prezinţi la 
Biroul de probaţiune, nu la secţia de poliţie. 

De reţinut că poliţia doar ajută consilierul de probaţiune să 
te reintegreze în societate.

62. Care acte normative reglementează procesul de 
executare a pedepsei penale sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii? 

Actele normative care reglementează procesul de 
executare a pedepsei penale sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii sunt:

•	 Codul penal (Nr. 985 din 18.04.2002; Publi-
cat:  13.09.2002 în Monitorul Oficial, Nr. 128-129, 
art. Nr. 1012. Data intrării în vigoare: 12.06.2003). În 
acest cod poţi găsi informaţii privind infracţiunile şi 
ce pedeapsă poate fi aplicată pentru săvârşirea lor. 
Spre exemplu, pentru furt - art.186 spune că pentru 
furtul săvârşit: de două sau mai multe persoane; prin 
pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare 
sau în locuinţă; cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile, inculpatul se pedepseşte cu amendă 

în mărime de la 300 la 1000 unităţi convenţionale 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare până la 4 
ani.

•	 Codul de executare, capitolul XXI (nr. 443 din 
24.12.2004, publicat:  03.03.2005 în Monitorul Ofi-
cial Nr. 34-35, art Nr. 112. Data intrării în vigoare: 
01.07.2005). În acest capitol sunt stabilite condiţiile 
şi modul de executare a pedepsei cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii şi sunt indicate 
responsabilităţile tale.

•	 Regulamentul cu privire la modul de executare a pe-
depsei penale sub formă de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului Nr. 1643  din 31.12.2003 (Publicat:  23.01.2004 
în Monitorul Oficial Nr. 16-18, art. Nr. 124. Data 
intrării în vigoare: 01.07.2004). Acest regulament 
stabileşte drepturile şi obligaţiile tale, precum şi 
ale tuturor persoanelor care sunt implicate în exe-
cutarea pedepsei cu munca neremunerată în folo-
sul comunităţii (consilierul de probaţiune, poliţia, 
primăria), modul şi procesul de executare a acestei 
pedepse.



44 45

Toate aceste acte pot fi găsite pe pagina web a Ministe-
rului Justiţiei - www.justice.gov.md – Registrul de stat al 
actelor legislative http://lex.justice.md/. 

1. Acest document trebuie semnat în instanţa de judecată 
şi te obligi să te prezinţi la Biroul de probaţiune. Dacă, sem-
nând acest document, nu te prezinţi, atunci pedeapsa dată 
poate fi schimbată cu închisoarea.

AngAjAmEnt

Eu, subsemnatul (a) ___________________________________________,

sunt preîntâmpinat(ă) că am obligaţia să mă prezint la Biroul de probaţiune pentru 
ispășirea pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, 
în termen de 5 zile din momentul emiterii hotărârii judecătorești. 

„____”_____________anul______ 

 _________________________
 (semnătura)

2. Acest document trebuie semnat când te prezinţi consili-
erului de probaţiune şi confirmi că eşti la curent cu obliga-
ţiunile tale. În cazul încălcării lor, poţi ajunge la închisoare.

AngAjAmEnt

Dosar personal nr.________

În conformitate cu Codul penal și Regulamentul cu privire la modul de executare a 
pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, eu _____
____________________________, condamnat la ______ore de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii, am fost familiarizat cu condiţiile și modul de ispășire a pedepsei 
respective, precum și cu consecinţele nerespectării acestora.

În cazul schimbării locului de trai mă oblig să anunţ la timp colaboratorul serviciului 
de executare din ________________________________________________________

Mă oblig să lucrez orele stabilite în număr de ______________________

în perioada de timp: de la _______anul 20____ până la ______anul 20____ .

Mă oblig să lucrez în corespundere cu graficul aprobat și coordonat cu administraţia 
de la locul de muncă și colaboratorul serviciului de executare, precum și:

- să respect prevederile legislaţiei privind executarea sancţiunilor de drept penal;

- să execut cerinţele legale ale serviciului de executare și ale reprezentanţilor 
organizaţiei în care lucrez;

- să respect legislaţia muncii și regulamentul de ordine interioară al organizaţiei 
unde lucrez;

- să mă prezint, fiind citat, la serviciul de executare și să dau explicaţii în 
problemele ce ţin de executarea hotărârii judecătorești;

- să mă prezint periodic la serviciul de executare și să comunic despre activitatea 
mea;

- să mă prezint la locul de muncă în termenul stabilit în dispoziţia despre lucrul 
prestat, primită de la serviciul de executare;

- să nu părăsesc locul de trai fără acordul serviciului de executare;

- să nu comit infracţiuni și contravenţii administrative.

„____”_____________anul______ 

 _________________________

 (semnătura)

http://www.justice.gov.md
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3. Prin acest document consilierul de probaţiune informea-
ză administraţia instituţiei în care vei fi trimis la lucru că ai 
fost direcţionat la ei. Acest act poate să rămână nesemnat 
de tine.

ÎnŞtIInŢARE
Organizaţiei în care persoana condamnată va presta munca neremunerată în 

folosul comunităţii 

Directorului (șefului)_______________

Nr.___________ 

Condamnatul ___________________________________________________
 (numele, prenumele, patronimicul)

Cod personal ______________________ 

Adresa de la domiciliu___________________

Sex_____________

Statut___________________

Ocupaţia_______________________________

Este condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii de judecătoria 
_____________________________

la data de ______________anul____ la __________ore

Calificarea profesională_____________________

Data când condamnatul trebuie să înceapă executarea muncii utile societăţii 
_______________

Data finisării lucrului______________________

Şeful biroului _______________________

Data_____________

4. Această dispoziţie reprezintă documentul pe care tre-
buie să-l prezinţi administraţiei instituţiei unde consilierul 
te-a trimis la lucru, iar persoana responsabilă de acolo va 
înscrie orele lucrate. Ulterior, dispoziţia dată va fi returnată 
consilierului şi el va decide dacă ai îndeplinit condiţiile exe-
cutării pedepsei. Dacă totul va fi în regulă, vei fi eliberat, iar 
pedeapsa se va considera executată. 

DISPOZIŢIE 
privind prezentarea la obiectul de lucru

„______”_______________20___  nr.__________

Dosar personal nr.______________

În conformitate cu Hotărârea judecătoriei___________________

Pe dosarul penal______________________________

Din______________anul_________________

______________________________________________________________________
 (numele, prenumele, codul personal) 

este condamnat la munca neremunerată în folosul comunităţii în număr de ______
___________________________________________________________________ore 

 (cu litere)

În teritoriul administrativ_________ munca neremunerată ______________________
 (denumirea)

______________________________________________________________________
(organizaţia, adresa)

În dispoziţia________________________________

 (numele, prenumele persoanei de supraveghere)

Începutul lucrului „________”_______________20__

Sfârșitul lucrului „_________”_______________20__

Colaboratorul serviciului de executare ________
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Partea opusă a dispoziţiei se îndeplinește de angajator.

Data Timpul 
sosirii la 
lucru

Timpul 
plecării de la 
lucru

Orele 
lucrate

Semnătura 
persoanei de 
supraveghere

Semnătura 
persoanei 
condamnate

5. Dacă încalci regulile şi cerinţele în executarea pedepsei, te 
eschivezi ori ai alte încălcări, consilierul te va preîntâmpina 
despre consecinţele ce pot să apară în cazul că nu te vei co-
recta. Dacă vei continua să încalci regulile, atunci vei risca 
să stai la închisoare. Mai jos este indicat modelul preîntâm-
pinării pe care trebuie s-o semnezi. 

 PREÎntÂmPInARE

Dosarul personal nr.__________

Eu, _________________________________________, colaboratorul biroului de 
probaţiune ________________________, am avut o convorbire și l-am preîntâmpinat 

pe condamnatul(a) __________________________domiciliat (ă)_________________
______________________________________, condamnat (ă) pe art.______________
din Codul penal la muncă neremunerată în folosul comunităţii și la pedeapsă 
complementară_________________________________________________________

 (dacă există)

Întrucât persoana condamnată________________________________________
 (timpul, încălcarea repetată, când a avut loc)

Persoanei condamnate i s-au explicat repetat, în conformitate cu Codul de executare 
și Regulamentul cu privire la munca neremunerată în folosul comunităţii, toate 
condiţiile ispășirii pedepsei, modul și răspunderea pentru nerespectarea acestora. 
Condamnatul este preîntâmpinat în mod repetat că, în cazul nerespectării condiţiilor 
ispășirii pedepsei, în instanţa de judecată va fi expediată prezentarea cu referinţă la 
schimbarea pedepsei cu închisoare.

Preîntâmpinarea a fost făcută în baza__________________________________
 (motivul)

Eu sunt preîntâmpinat repetat despre faptul că, în cazul nerespectării condiţiilor 
de ispășire a pedepsei, în conformitate cu legislaţia în vigoare pedeapsa cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii poate fi înlocuită cu închisoarea.

„____________”___________________ ___________________

„____________”___________________ ___________________ 

6. După ce ai lucrat toate orele şi consilierul de probaţiune a 
decis că ai ispăşit pedeapsa el poate să-ţi elibereze un certi-
ficat. De acest certificat vei avea nevoie, spre exemplu, dacă 
doreşti să-ţi faci paşaport pentru a pleca peste hotare. 

CERtIFICAt

Eliberat cet._____________________________________________

Condamnat la „______”_________________anul_____ de judecătoria _____________
________________________________________________

pe art.__________din Codul penal___________ la ____________________

ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii_____________________

Referitor la faptul că el a ispășit pedeapsa de la „______”_________

anul___________ până la „______”_____________________ anul________
 (se indică temeiul eliberării)

Perioada de ispășire constituie ______________________ore

Şeful biroului  

__________________________
 (semnătura, ştampila)

Data_________________
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7. Mai jos sunt indicate tipurile de lucrări recomandate per-
soanelor condamnate cu pedeapsa penală sub forma mun-
cii neremunerat în folosul comunităţii:

•	      Curăţarea terenului întreprinderilor industriale;

•	     Acordarea ajutorului la lucrările de câmp sezoniere 
(inclusiv culesul fructelor și a legumelor, recoltarea 
culturilor semincere și tehnice, plantarea copacilor, 
plivirea semănăturilor și altele);

•	    Lucrări temporare legate de îngrijirea și pășunarea 
animalelor;

•	     Ocrotirea și dezvoltarea gospodăriilor silvice;

•	      Tăierea sanitară a pădurilor;

•	      Colectarea plantelor medicinale;

•	      Curăţarea loturilor în urma defrișărilor;

•	      Lucrări auxiliare în gospodăriile silvice;

•	      Crearea zonelor verzi;

•	      Reparaţia obiectelor sociale și culturale;

•	      Întreţinerea în stare funcţională a sistemului de eva-
cuare a apelor;

•	      Cosirea ierbii și tăierea arbuștilor;

•	      Curăţarea de zăpadă a staţiilor de autobuze și a tere-
nurilor aferente;

•	     Confecţionarea și instalarea barierelor pentru stăvi-
lirea zăpezii, săparea gropilor pentru instalarea și 
reparaţia acestor bariere;

•	      Participarea la acţiunile de protecţie a mediului 
          înconjurător;

•	      Amenajarea și curăţarea teritoriilor;

•	      Curăţarea acoperișurilor de zăpadă;

•	      Lucrări pentru întreţinerea fondului locativ și a 
obiectelor de menire socială, culturală și sportivă;

•	      Îngrijirea persoanelor cu vârsta înaintată, 
         a invalizilor și participanţilor la cel de-al II-lea Război  
          Mondial;

•	      Lucrări auxiliare la salubrizarea teritoriilor instituţii-
lor medicale;

•	      Lucrări de renovare și întreţinere a edificiilor spor-
tive, medico-sanitare (reparaţii curente, evacuarea 
deșeurilor etc.);

•	       Asistarea persoanelor cu handicap, care practică cul-
tura fizică și sportul (însoţirea și ajutorarea acestor 
persoane în calitate de asistent social);
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•	      Repararea cărţilor;

•	      Lipirea afișelor;

•	     Lucrări auxiliare ce ţin de amenajarea orașelor și sa-
telor pentru sărbătorile oficiale - Anul Nou, Hramul 
localităţii etc.

•	      Alte lucrări.

8. O persoană condamnată la pedeapsa cu munca nere-
munerată în folosul comunităţii poate utiliza următoarele 
adrese şi numere de telefoane ale birourilor de probaţiune:

nUmERELE DE tELEFOn ALE ŞEFILOR DIn CADRUL 
APARAtULUI CEntRAL ŞI ALE ŞEFILOR BIROURILOR 

DE PROBAŢIUnE A OCP:

28-09-99 - Şeful Oficiului central de probaţiune

28-09-09 - Şeful adjunct al Oficiului central de probaţiune

72-18-82 - Serviciul analitic şi programe internaţionale

28-09-76 - Secţia resocializare

28-12-89 - Secţia coordonarea pedepselor comunitare

72-18-20 - Secţia probaţiune juvenilă şi presentenţială

28-14-80 - Secţia resurse umane

28-10-44 - Secţia economico-financiară

BIROURILE DE PROBAŢIUnE

Nr. Birouri Telefon/Fax Adresa

1 Botanica, Chişinău 53-30-00 mun. Chişinău, bul. Ştefan cel 
Mare, 180, et.5

2 Buiucani, Chişinău 59-33-34 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 
200, et.1

3 Centru, Chişinău 27-17-89 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare, 73, et.3

4 Ciocana, Chişinău 31-11-24 mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 
1, et.15

5 Râşcani, Chişinău 43-44-19 mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 
1, et.15

6 Anenii Noi 0265-2-10-80 or. Anenii Noi, str. Suvorov, 45

7 Bălţi 0231-2-05-74 or. Bălţi, str. Păcii, 38, et.4

8 Basarabeasca 0297-2-55-95 or. Basarabeasca, str. Gării, 126

9 Bender 0265-4-62-80 r. Anenii Noi, s.Varniţa , str.
Tighina, 64

10 Briceni 0247-2-54-74 or. Briceni, str. Independenţei, 
5, et.3

11 Cahul 0299-2-66-82 or. Cahul, str. Ioan Vodă cel 
Cumplit, 71

12 Cantemir 0273-2-28-88 or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2

13 Căuşeni 0243-2-10-57 or. Căuşeni, str. A.Mateevici, 9, et. 3

14 Călăraşi 0244-2-08-09 or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 4

15 Comrat 0298-2-81-33 or. Comrat, str. Tretiacov, 42

16 Criuleni 0248-2-02-76 or. Criuleni, str. 31 August, 70

17 Cimişlia 0241-2-10-15 or. Cimişlia, str. C.Stamati, 1

18 Ceadâr-Lunga 0291-2-38-66 or. Ceadâr-Lunga, str.Lenin , 91

19 Donduşeni 0251-2-12-17 or. Donduşeni, str. 31 August, 19

20 Drochia 0252-2-33-27 or. Drochia, str.Independenţei, 15A
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21 Dubăsari 0248-5-55-42 r. Dubăsari, s. Ustia, str. Ştefan 
cel Mare, 6

22 Edineţ 0246-2-12-55 or. Edineţ, str. O.Cirimpei, 41

23 Făleşti 0259-2-42-43 or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 56

24 Floreşti 0250-2-20-28 or. Floreşti, str. Frunze, 32

25 Glodeni 0249-2-50-74 or. Glodeni, str. Saharov, 4

26 Hânceşti 0269-2-36-87 or. Hânceşti, str. Mihalcea 
Hâncu, 158

27 Ialoveni 72-39-33 or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun, 7

28 Leova 0263-2-26-89 or. Leova, str. Unirii, 22

29 Nisporeni 0264-2-48-97 or. Nisporeni, str. Suveranităţii 
2, et. 3 

30 Ocniţa 0271-2-40-08 or. Ocniţa, str. Independenţei, 
51, et. 6

31 Orhei 0235-2-14-76 or. Orhei, str. V. Mahu, 160, et.3

32 Rezina 0254-2-36-27 or. Rezina, str. Şciusev, 5

33 Râşcani, Nord 0256-2-29-32 or. Râşcani, str. 31 August, 16, et. 2

34 Sângerei 0262-2-27-79 or. Sângerei, str. N.Testemiţeanu, 1

35 Soroca 0230-2-37-19 or. Soroca, str. N.Testemiţeanu, 16

36 Străşeni 0237-2-36-81 or. Străşeni, str. M. Eminescu, 
56, et.2

37 Şoldăneşti 0272-2-25-59 or. Şoldăneşti, str. 31 August, 6, et.2

38 Ştefan Vodă 0242-2-33-68 or. Ştefan Vodă, str. Păcii, 5

39 Taraclia 0294-2-37-72 or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 73

40 Teleneşti 0258-2-25-58 or.Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 6

41 Ungheni 0236-2-00-48 or. Ungheni, str. Decebal, 6/4

42 Vulcăneşti 0293-2-36-99 or. Vulcăneşti, str. Gagarina, 32
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