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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

HOTĂRÎRE nr. ______ 

din _____    _____ 2017 

 

cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

 

    

        În vederea implementării Legii nr. 138 din 03 decembrie 2015 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369, 

art. nr. 675),  Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

- Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 

conform anexei.  

 

 

PRIM - MINISTRU  

 

Contrasemnează : 

Ministrul justiţiei  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 la Hotărîrea Guvernului nr. ___ din ______ 

 

 

 

 

                                                                                                                           

LISTA 

hotărîrilor de Guvern care se modifică și se completează 

 

 

           1. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunității, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 

decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16 – 18,  art. 124), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

1) pe tot parcursul textului și în anexele Regulamentului, cuvintele „servicii implicate în 

procesul de executare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „organul de 

probațiune”, la cazul gramatical corespunzător; 

 2) la punctul 1, după sintagma ,,art. 67 al Codului penal” se completează cu sintagma ,,al 

Republicii Moldova și art. 189 – 194 din Codul de executare al Republicii Moldova”; 

 3) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

 ,,2. În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni şi termeni semnifică: 

  Munca neremunerată în folosul comunității – constituie o pedeapsă penală, stabilită de 

instanţa de judecată pentru persoana care a săvîrșit o infracțiune şi constă în antrenarea lui  

individual sau în grup la muncă gratuită social-utilă, în afara serviciului de bază sau orelor de 

studii, fără a-i cauza suferințe fizice sau a-i leza demnitatea.  

Pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnați, munca neremunerată în folosul 

comunității constă în antrenarea la muncă în timpul liber de ședințe, stabilite conform cerințelor 

regulamentelor militare. 

Organizație gazdă - organizația sau instituția indiferent de forma juridico-organizatorică, 

dar care își aduce contribuția la susținerea activităților comunităților locale, asigurînd cu obiecte 

cu destinație socială unde condamnații execută pedeapsa penală.”; 

 4) la punctul 3 cuvintele ,,Departamentului  de executare a deciziilor judiciare (în 

continuare - serviciul de executare)” se substituie cu cuvintele ,,Inspectoratului Național de 

Probațiune (în continuare – organul de probațiune)”; 

 5) punctele 6, 8, 10 și 11 vor avea următorul cuprins: 

,, 6. Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la 2 la 4 ore pe zi, în afara 

timpului activităţii de bază sau de studii. În cazul condamnatului care nu este antrenat în 

activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată 

pînă la 8 ore pe zi. 

Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității de către minori 

este de la 2 la 7 ore pe zi, în timpul liber sau după finisarea studiilor sau a lucrului. 

În cazul în care persoanele condamnate sunt atrase la munci neremunerate în folosul 

comunității mai mult de 4 ore pe zi, organul de probațiune este obligat să stabilească o pauză de 

cel puțin 30 de minute în graficul de repartizare a orelor”. 

,,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”. 



,,10. Dacă în perioada executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul 

comunității, condamnatul se încadrează într-un grad de dizabilitate severă sau accentuată fără 

termen, precum şi în cazul gravidităţii condamnatei, organul de probațiune sau comandantul 

unității militare, înaintează în instanța de judecată de la locul de trai al condamnatului un demers 

privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei în conformitate cu prevederile art. 190 alin. 

(12) din Codul de executare al Republicii Moldova. 

Reluarea executării pedepsei în cazul dispariției circumstanțelor care au servit drept 

motiv pentru liberare de pedeapsă are loc numai în baza încheierii instanţei de judecată, dacă 

termenul de prescripție prevăzut la art. 97 din Codul penal al Republicii Moldova nu a expirat. 

În cazul stabilirii gradului de dezabilitate în timpul executării pedepsei, persoana 

condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității execută orele în corespundere cu 

recomandările generale din programul individual de reabilitare şi incluziune socială întocmit de 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă sau de structurile 

sale teritoriale.”. 

,,11. Atribuțiile organului de probațiune sînt: 

1)     ținerea evidenței condamnaților; 

2)  explicarea condamnaților a modului şi condițiilor de executare a pedepsei, drepturile şi 

obligațiile lor; 

3) efectuarea evaluării psihosociale a condamnatului adult și minor; 

4) coordonarea cu administrația publică locală a listei obiectelor cu destinaţie specială la 

care condamnaţii vor executa munca neremunerată; 

5) conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv 

comportamentul condamnaților; 

6) exercitarea controlului asupra modului executării pedepsei de către condamnat la obiectul 

de lucru; 

7) ținerea evidenței sumare a timpului lucrat de condamnați; 

8) repartizarea condamnaților la obiectele de lucru; 

9) identificarea organizațiilor gazdă unde condamnații pot să-și execute munca 

neremunerată în folosul comunității; 

10) examinarea plîngerilor condamnaților referitor la lezarea drepturilor lor în timpul 

executării pedepsei; 

11) înaintarea către organele abilitate a solicitărilor privind apărarea drepturilor 

condamnaților în timpul executării pedepsei, dacă acestea au fost lezate; 

12) întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a condamnaților ce se eschivează de la 

executarea pedepsei; 

13) înaintarea în instanța de judecată a demersurilor de înlocuire a pedeapsei, şi de anunțare 

în căutare a condamnaților; 

14) informarea inspectoratelor de poliție teritoriale şi a administrației publice locale despre 

condamnații domiciliați pe teritoriul deservit; 

15) întocmirea raportului de excludere de la evidență la expirarea termenului de pedeapsă.”; 

6) la punctul 111 cuvintele ,,informarea în scris a serviciului de executare despre numărul 

orelor lucrate de către militarii condamnați” se substituie cu cuvintele ,,informarea în scris a 

organului de probațiune despre numărul orelor lucrate de către militarii condamnați în cazul 

transferării dosarului personal după competență”; 

7) la punctul 13 cuvintele ,,primăriei (preturii)” se substituie cu cuvintele ,,administrației 

publice”; 

8) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

,,14. Atribuțiile organizației gazdă la care condamnatul execută pedeapsa sînt: 

1) oferirea locurilor de muncă respective;  



2) desemnarea persoanei responsabile de organizarea muncii neremunerate în folosul 

comunității din cadrul organizației gazdă; 

3) asigurarea cu echipament de protecție, precum și familiarizarea condamnatului, sub 

semnătură, cu regulile securității şi sănătăţii în muncă; 

4) asigurarea cu instrumentele de lucru necesare la executarea muncii; 

5) consemnarea zilnică a timpului de muncă lucrat, volumului de lucru realizat în graficul de 

repartizare a orelor; 

6) verificarea calității lucrului efectuat de către condamnat, şi informarea organului de 

probaţiune despre numărul de ore lucrate sau despre neexecutarea volumului de muncă stabilit; 

7) informarea  în scris a administrației publice locale și organului de probațiune despre 

locurile de muncă care pot fi utilizate la ispășirea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în 

folosul comunității; 

8) informarea în scris a organului de probaţiune în cel mai scurt timp posibil, dar în nu mai 

tîrziu de 72 de ore, despre producerea unui accident de muncă cu implicarea condamnatului care 

execută pedeapsa.”. 

            9) punctul 18 se completează în final cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins:  „În 

cazul strămutării dosarului personal după locul de trai al condamnatului, organul de probațiune 

care continuă asigurarea executării hotărîrii, înștiințează de îndată, dar nu mai tîrziu de 5 zile, 

instanța care a emis hotărîrea despre punerea în executare a acesteia.”; 

10) punctul 19 va avea următorul cuprins: 

,,19. După înregistrarea hotărîrii instanței de judecată în registrul de evidență, în timp de 

3 zile lucrătoare, se întocmește dosarul personal de probațiune pe suport de hîrtie (anexa nr. 4) și 

în format electronic, cu introducerea în baza de date.”; 

11) punctul 20 se exclude; 

12) Punctul 22 va avea următorul cuprins: 

,,22. Numărul de ordine ale dosarelor trebuie să coincidă cu numărul cu care este 

înregistrată în registru copia sentinţei (deciziei etc.).”; 

13) la punctul 23 sintagma ,,și cartoteca” se exclude; 

14) la punctul 24 sintagma ,,(anexa nr. 6)” se substituie cu sintagma ,,(anexa nr. 5)”; 

15) la punctul 25 sintagma ,,comisariatului de poliție (anexa nr. 7)” se substituie cu 

sintagma ,,organului de poliție (anexa nr. 6)”; 

16) la punctul 26 cuvintele ,,primărie (pretură)” se substituie cu cuvintele ,,administrația 

publică locală”, iar sintagma ,,(anexa nr. 8)” se substituie cu sintagma ,,(anexa nr. 7)”; 

17) Punctul 27 va avea următorul cuprins: 

,,27. La repartizarea condamnatului la locul de lucru, i  se înmînează dispoziţia privind 

prezentarea la locul de lucru (anexa nr. 8) și graficul privind executarea muncii neremunerate în 

folosul comunității (anexa nr. 9), cu indicarea datei sosirii la obiect. În aceste documente 

persoana responsabilă a organizației gazdă va ţine evidenţa orelor lucrate de condamnat. După 

ispăşirea pedepsei, dispoziţia și graficul privind executarea muncii se remite organului de 

probațiune şi se coase în dosarul personal al condamnatului.”; 

18) la punctul 28 după cuvintele ,,certificat respectiv” se completează cu cuvintele 

,,contra plată.”; 

19) punctul 29 va avea următorul cuprins: 

,,29. Condamnatul la muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat: 

1)  să se prezinte la citarea organului de probaţiune; 

2) să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei, regulamentul de ordine 

interioară a organizaţiei în care este antrenat la muncă; 

3) să lucreze conştiincios la obiectele la care a fost repartizat; 



4) să respecte graficul privind executarea muncii neremunerate în folosul comunității, 

precum și termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii; 

5) să informeze organul de probaţiune despre schimbarea domiciliului sau despre 

imposibilitatea temporară de a presta munca; 

6) să informeze organul de probațiune despre posibile încălcări admise de către 

organizația gazdă cu referire la procesul de executare a pedepsei sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunității; 

7) să nu comită infracțiuni și contravenții.”; 

 20) la punctul 32 sintagma ,,prezentare (anexa nr. 12)” se substituie cu cuvintele ,,un 

demers”; 

 21) punctele 33 și 34 vor avea următorul cuprins: 

,,33. Se consideră eschivare cu rea voință de la executarea pedepsei sub formă de muncă 

neremunerată: 

1) neprezentarea condamnatului fără motive întemeiate, la citarea legală și repetată a 

organului de probațiune; 

2) încălcarea de către condamnat a disciplinei muncii de două sau mai multe ori, 

fiind preîntîmpinat în scris despre sosirea la locul de muncă cu întîrziere sau părăsirea acestuia 

înainte de termen, neexecutarea sau executarea intenţionat eronată a dispoziţiilor şi indicaţiilor 

persoanei responsabile de executarea lucrărilor; 

3) neexecutarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în 

termen de 18 luni, calculat de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătorești. 

34. Dacă condamnatul la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu s-a prezentat 

pentru a fi luată la evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut de către 

organul de probaţiune sau, în cazul militarului, de către comandamentul militar, căutarea lor se 

dispune şi se efectuează în condiţiile art. 263 din Codul de executare al Republicii Moldova. 

În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripție începe 

din momentul prezentării condamnatului anunțat în căutare la organul de probațiune pentru 

executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acestuia, iar în caz de comitere a unei noi 

infracţiuni – din momentul săvîrşirii ei, conform art. 97 alin. (3) din Codul penal al Republicii 

Moldova.”;  

22) anexele nr. 1 și 3 - 11 la Regulament vor avea următorul cuprins:  

 

 

,,Anexa nr. 1  

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunității  

 

 

 

A N G A J A M E N T 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________ 

IDNP____________________________________________ născut(ă) la___________a._______ 

domiciliat la adresa___________________________________________________________tel. 

__________________________________________________________ 

Mă angajez: 



- să mă prezint la biroul de probațiune__________________________, în termen de 5 

zile din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, pentru executarea pedepsei 

penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității; 

- să execut numărul total de ________ore, în conformitate cu graficul întocmit împreună 

cu consilierul de probațiune; 

- să anunț biroul de probațiune în cazul schimbării domiciliului.   

 

Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, acesta va fi obligat 

să se prezinte în unitatea militară pentru ispășirea pedepsei. 

 

“_____”________________20_____                     _________________________     “; 

                                                                                                    (semnătura) 

 

 

,,Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunității  

 

 

ÎNŞTIINŢARE 

 

  Dlui ________________________________ 

Președintele (instanța de judecată)_________                       

Vă aducem la cunoștință, că copia hotărîrii (nr._____________/______) emisă de 

(instanța de judecată) _____________________________ din ____ _________20___, în privința 

condamnatului_____________________________________________________ născut la___ 

______________________, condamnat(ă) în baza  art._______ al.___ CP RM,  la ________ ore  

muncă neremunerată în folosul comunității, a fost primită spre executare la data de 

___.______________20___.  

       Șeful biroului de probaţiune                                              ____________________________  
                                                                                                                                                                              Nume, prenume      

 

  

Anexa nr. 4  

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunității  

 

 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

Inspectoratul Național de Probațiune 

_____________________________________ 

(denumirea organului specializat) 

 

DOSAR PERSONAL   nr. _______ 



al______________________________________ 
    (numele, prenumele, patronimicul, luna, anul naşterii) 

 

    Condamnat(ă) la "_____"____________ anul ______ în baza art. ____________ din 

    Codul  penal al Republicii Moldova la ________ ore de muncă neremunerată în folosul 

comunităţii 

    ________________________________________ 

                 (măsura de pedeapsă neprivativă de libertate) 

    domiciliat(ă) _______________________________________________________ 

     

        Luat (ă) la evidenţă "____"___________anul________ 

             

        Scos (ă) de la evidenţă "_____"________anul_____ 

        Temeiul __________________________________                           

    "_____"_____________anul_______  "_____"_____________anul_______ 

        (începutul termenului)                             (expirarea termenului) 

 

 

 

    Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia blanchetei 

„Ministerul Justiției – Inspectoratul Național de Probațiune” se va indica denumirea 

corespunzătoare. 

 

 

Anexa nr. 5 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

  

MODUL ȘI CONDIȚIILE DE ISPĂȘIRE A PEDEPSEI 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________născut(ă) 

la__________a.______domiciliat(ă) la adresa_________________________________________ 

condamnat în baza art. ________Cod penal al RM la _________ore muncă neremunerată în 

folosul comunității, am fost familiarizat cu condiţiile şi modul de ispăşire a pedepsei respective, 

precum şi cu consecinţele nerespectării acestora. Prin urmare, mă angajez: 

- să execut pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunității în număr 

de_______ore; 

- să lucrez în conformitate cu graficul de lucru întocmit de consilierul de probațiune și 

coordonat cu administrația de la locul de muncă; 

- să mă prezint la locul de muncă în termenul stabilit în dispoziția de executare, primită de 

la organul de probațiune; 

- să mă prezint la citația organului de probațiune; 

- să anunț imediat organul de probațiune (consilierul responsabil de caz sau șeful biroului 

de probațiune) despre problemele cu care mă confrunt în executarea pedepsei cu munca 

neremunerată în folosul comunității; 



- să anunț imediat despre orice schimbare de domiciliu, reședință, precum și a locului de 

muncă, care ar putea influența executarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul 

comunității; 

- să aduc la cunoștință despre orice modificare a stării de sănătate care ar putea afecta 

executarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității (boala trebuie 

constatată de către medic și dovedită printr-un certificat medical); 

      -    să respect regulile privind protecția muncii și prevenirea stingerii incendiilor; 

 -   să nu comit infracțiuni și contravenții. 

 

Notă: 

Este interzis de a se prezenta la locul executării pedepsei pentru executarea orelor de muncă 

neremunerată, în stare de ebrietate alcoolică si/sau narcotică.  

Orice act de corupție cu scopul nerespectării prevederilor hotărîrii judecătorești va fi 

denunțat potrivit legislației; 

Amenințarea, intimidarea sau comportamentul provocator și orice formă de agresiune 

manifestate față de personalul implicat în punerea în executare a pedepsei cu munca 

neremunerată în folosul comunității sunt strict interzise, atrăgînd sesizarea organelor abilitate, 

după caz. 
 

    Condamnatul (a)_____________________________________________ 

                                                    (numele, prenumele) 

    "_________"_________________20__                  

      _____________________ 

                  Semnătura 

 

    Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, angajamentul va avea 

următorul cuprins: 

 

 

 

A N G A J A M E N T 

 

    Dosar personal nr.________ 

 

    În conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova, Codul de executare al Republicii 

Moldova şi 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 şi modul de ispăşire a pedepsei respective, precum şi cu consecinţele 

nerespectării acestora. 

    Mă oblig să lucrez orele stabilite în număr de _______       în perioada de timp: de la 

___________________anul 20_ 

    pînă la _________________________________anul 20_ 

    Mă oblig să lucrez în corespundere cu graficul aprobat şi coordonat cu comandantul unităţii 

militare, precum şi: 

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

- să execut cerinţele legale ale comandanţilor militari; 

- să mă prezint, conform graficului stabilit, la comandantul unităţii militare;  

- să respect modul şi condiţiile de executare a pedepsei;  



- să respect cerinţele regulamentelor militare; 

- să nu încalc ordinea publică; 

- să lucrez conştiincios la obiectivele la care am fost repartizat; 

- să execut termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii; 

- să informez comandantul unităţii militare despre imposibilitatea temporară de a presta 

munca;  

- să nu comit infracţiuni, contravenţii și abateri disciplinare. 

 

    Condamnatul_____________________________________ 

                                            (numele, prenumele) 

    “_________”______________20__                Semnătura” 

 

 

Anexa nr. 6 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

de muncă neremunerată în folosul comunității  

 

 

Î N Ş T I I N Ţ A R E 

                       

    Dlui________________________________, 

    șef al Inspectoratului de poliţie ____________________________________ 

    Cetăţeanul  __________________________________________________, 

    domiciliat(ă)_____________________________________________________, 

    la data de "_____"______anul______, a fost condamnat(ă) de către instanţa de judecată 

     ________________________în baza  art._______________din Codul penal al Republicii 

Moldova la______ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii  ________ 

    Anterior condamnat(ă)______________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    Despre conduita condamnatului(ei)_____________________________________ 

    Solicităm să prezentaţi informaţie la adresa____________________________________ 

    tel.______________ 

    Şeful biroului de probațiune 

 

 

    Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, în înştiinţare se va indica 

unitatea militară în care militarul condamnat ispăşeşte pedeapsa. Înştiinţarea va fi semnată de 

comandantul unităţii militare respective. 

 

 

Anexa nr. 7 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

                                                                                  de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

Î N Ş T I I N Ţ A R E 

 



    Organizaţia gazdă în care condamnatul  va presta munca neremunerată în folosul comunităţii 

                                               

          Directorului (şefului)___________________________________________ 

 

    Condamnatul ________________________________________________________ 

                                      (numele, prenumele, patronimicul) 

    Cod  personal________________________________________________________ 

    Adresa de la domiciliu__________________________________________________ 

    Sex________________________________________________________________ 

    Studii______________________________________________________________ 

    Ocupaţia__________________________________________________ 

    Este condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii de judecătoria_________ 

    la data de ______________anul____ la __________ore 

    Calificarea profesională_________________________________________________ 

    Data de la care  condamnatul trebuie 

    să înceapă executarea muncii social-utile____________________________________ 

    Data terminării lucrului_________________________________________________ 

 

    Şeful biroului de probațiune _______________________ 

              

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

                                                                                  de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind prezentarea la obiectul de lucru  

nr._____________                                                                                „_____” ______________20_____ 

 În conformitate cu sentinţa/hotărîrea judecătoriei______________________________________ 

din  ,,______” _________________20____  cet._______________________________________ 

                                                                                                                                                                                               (N P) 

a fost condamnat/sancționat la muncă neremunerată în folosul comunităţii în număr  de 

______ore,  

pedeapsa nominalizată va fi executată în_____________________________________________ 

în dispoziţia ___________________________________________________________________ 

                                                                                             (numele, prenumele persoanei responsabile ) 

Începutul orelor de muncă ________________________________________________________ 

Sfârşitul orelor de muncă_________________________________________________________ 

 

Şeful 

biroului de  probaţiune                                                           ____________________________  
                                                                                                                                                                            Nume, prenume 

 

 

 

 



Anexa nr. 10 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

                                                                                  de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

C E R T I F I C A T 

 

      Data_________________ Nr. ______ 

 

      Eliberat cet._________________________, (data, luna, anul nașterii). 

    Condamnat la "______"_________________anul_____ de către instanța de judecată 

     ______________ _________în baza art.______________din Codul penal al Republicii 

Moldova  la _________  ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

    Prezentul certificat confirmă faptul executării integrale a pedeapsei în  

perioada"___"__anul__ pînă la "___"______anul____. 

     La data de _________ cet. __________ a fost exclus de la evidență.  

 

       Şeful biroului de probațiune                                       __________________________ 

                                                                                                    (semnătura, ştampila) 

    

 

    Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, certificatul va fi semnat 

de comandantul unităţii militare respective. 

 

 

 

Anexa nr. 11 

la Regulamentul cu privire la modul  

de executare a pedepsei penale sub formă 

                                                                                  de muncă neremunerată în folosul comunității 

 

 

P R E Î N T Î M P I N A R  E 

 

    Dosarul personal nr.__________ 

    Eu, __________________________________________________, colaboratorul organului 

    de probațiune al __________________________, am avut o convorbire şi am preîntîmpinat   

    pe condamnatul (a)____________________________________________________, 

    domiciliat (ă)_____________________________________________________, 

    condamnat (ă) în baza art._____________din Codul penal al Republicii Moldova la muncă 

neremunerată în folosul comunităţii şi la pedeapsă complementară____________________ 

                                                                                                                            (dacă există ) 

    Întrucît persoana condamnată___________________________________________________ 

                                                                            (timpul, încălcarea repetată, cînd a avut loc) 

 

   Persoanei condamnate i s-a explicat repetat, în conformitate cu Codul penal al Republicii 

Moldova, Codul de executare al Republicii Moldova și Regulamentul cu privire la munca 

neremunerată în folosul comunităţii, toate condiţiile ispăşirii pedepsei, modul şi răspunderea 



pentru nerespectarea acestora. Condamnatul este preîntîmpinat repetat că, în caz de nerespectare 

a condiţiilor  ispăşirii pedepsei, în instanţa de judecată va fi expediat un demers referitor la 

schimbarea pedepsei cu închisoare. 

   

 

    "____________"________________           Consilier de probațiune   ___________________ 

    "____________"________________           Persoana condamnată      ___________________   

                  (data întocmirii)                                                                            (semnăturile) 

 

    Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia „Colaboratorul 

organului de probațiune” se va indica comandantul unităţii militare respective.”; 

 

23) anexele nr. 12 și 13 se exclud. 

 

2.  Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06 martie 2006 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi 

instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi 

a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284) cu modificările ulterioare, se completează după 

cum urmează:  

1) Punctul 1 se completează cu sintagma ,,Regulamentul privind modul de formare şi 

utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către Inspectoratul 

Național de Probațiune al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 7.”; 

2) Anexa 1, la Compartimentul II se completează cu punctul 3) cu următorul cuprins:  

 

“3) Inspectoratul Naţional de Probaţiune 

 

Codul 

categoriei 

Denumirea serviciilor Termenul de  

executare 

Tariful  

serviciului,  

lei 

001 Certificat de probaţiune În timp de o oră 50,00  

001 Certificat de probaţiune În timp de o zi 

lucrătoare 

30,00 

001 Fotocopii de pe materialele dosarului- pentru o 

pagină 

- 1,00 

 

           3) Se completează cu anexa nr. 7 cu următorul cuprins:            

 

                                                                                                             ,, Anexa nr.7  

                                                                                                                     la Hotărîrea Guvernului  

                                                                                                                    nr.241 din 6 martie 2006  

 

 

REGULAMENTUL 

privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, 

contra plată, de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune al Ministerului Justiţiei 

 

I. Dispoziţii generale 



 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 181 din 25 

iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr.223-230, art. 519) cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 din Legea 

nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr.13-19, art. 29) şi alte acte normative. 

2. Organele de probaţiune vor elibera la solicitarea scrisă a subiecţilor probaţiunii certificate 

de probaţiune şi/sau fotocopii de pe materialele dosarului. 

3. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi administrare a mijloacelor băneşti 

de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune. 

 

II. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti acumulate 

 

4. Mijloacele bănești încasate se acumulează pe un cont trezorerial al Inspectoratului 

Naţional de Probaţiune și se utilizează de rînd cu veniturile generale și sursele de finanțare.         

5. Soldurile mijloacelor bănești neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie a anului 

bugetar în curs, sunt tranzitorii şi rămân accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, dacă 

actele normative nu prevăd altfel. 

 

III. Evidenţa şi dările de seamă 

 

6. La solicitarea subiecţilor probaţiunii, de eliberare a certificatelor de probaţiune sau a 

fotocopiilor de pe materialele dosarelor, persoana responsabilă înregistrează solicitarea şi pune la 

dispoziţie solicitantului rechizitele bancare pentru efectuarea plăţii. 

7. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea către 

beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată. 

8. Solicitantul de servicii contra plată achită costul serviciului prin virament la bancă, care 

se depune în contul trezorerial al Inspectoratului Național de Probațiune. 

9. Evidenţa contabilă a mijloacelor băneşti acumulate se organizează conform Legii 

contabilităţii, instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de 

Ministerul Finanţelor. 

10. Inspectoratul Național de Probațiune prezintă Ministerului Justiţiei dările de seamă 

privind utilizarea mijloacelor băneşti acumulate, în conformitate cu periodicitatea stabilită de 

Ministerul Justiției. 

 

IV. Dispoziţii finale 

 

11. Utilizarea mijloacelor băneşti acumulate contrar destinaţiei, precum şi încălcarea 

prevederilor prezentului Regulament, atrag după sine răspunderea juridică conform legislaţiei în 

vigoare.”. 

 

 

 3. Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 29 august 2008 privind aprobarea modelului 

legitimaţiei şi insignei  ale personalului organelor de probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1010), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 1) În Anexa nr. 1:  

a) la punctul 1 sintagma ,,Oficiului central de probaţiune” se substituie cu sintagma 

„Inspectoratului Naţional de Probaţiune”; 



b)  punctul 2 se abrogă; 

            c)  la punctul 3 sintagma ,,105,00 mm x 74, 00 mm x 0,76 mm” se substituie cu sintagma 

,,85,6 mm x 54, 00 mm x 0,76 mm”; 

 d) la punctul 4 după cuvintele ,,Pe recto fotografia deținătorului de legitimaţie se plasează 

în partea stîngă a părţii de mijloc”, se completează cu cuvintele ,,cu indicarea codului personal 

(IDNP),”; 

 e) figura nr. 1 va avea următorul conținut: 

,,Modelul legitimaţiei pentru personalul organelor de probaţiune” 

 

                                    Recto                                                          Verso 

                          
 

f) figura nr. 2 cu conținutul: ,,Modelul legitimaţiei pentru colaboratorii subdiviziunilor 

teritoriale”, se exclude. 

                 

           2) În Anexa nr. 2: 

            a) la punctul 1 sintagma ,,Oficiului central de probaţiune” se substituie cu sintagma 

„Inspectoratului Naţional de Probaţiune”; 

            b)  modelul insignei va avea următorul conținut : 

              
                                                                  

 

4. În anexa nr.1 la Secţiunea a II-a, lit. c) Autorităţi din subordinea (sau de pe lîngă) 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea altor autorităţi 

administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale) din Hotărîrea Guvernului nr. 

1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238 – 242,  art. 1100), cu modificările ulterioare, poziția 

,,Departamentul de administrare judecătorească”, se substituie cu poziția ,,Agenţia de 

administrare a instanţelor judecătoreşti”, iar poziția ,,Oficiul central de probaţiune”, se substituie 

cu poziția ,,Inspectoratul Național de Probațiune”. 

 

5. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 

din 14 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-108, art. nr : 368), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 



1) în punctul 2 la noţiunea ,,participanţi la Registru”, după cuvintele ,,instanţele 

judecătoreşti”, se completează cu următorul conținut ,,organele de probațiune,”; 

2) la punctul 8 după cuvintele ,,instanţele judecătoreşti”, se completează cu următorul 

conținut ,,organele de probațiune,”; 

3) la punctul 9 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:  

 ,,3) Inspectoratul Național de Probaţiune conform competenţei, organizează şi ţine 

evidenţa: 

a) persoanelor bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul 

presentințial de evaluare psihosocială a personalității; 

b) minorilor liberaţi de răspunderea penală;  

c) persoanelor liberate condiţionat de răspunderea penală;  

d) persoanelor liberate de pedeapsa penală; 

e) persoanelor eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţa 

postpenitenciară; 

f) persoanelor condamnate sau sancționate la muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, precum şi cele private de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a 

exercita o anumită activitate.”. 

 

7.   Subpunctul 3) al punctului 7 din Regulamentul cu privire la Registrul persoanelor 

reţinute, arestate şi condamnate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 28 august 2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 261-267, art nr : 764), va avea următorul conţinut: 

,,3) Inspectoratul Național de Probaţiune, conform competenţei, organizează şi ţine 

evidenţa: 

a) persoanelor bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul 

presentințial de evaluare psihosocială a personalității; 

b) minorilor liberaţi de răspunderea penală;  

c) persoanelor liberate condiţionat de răspunderea penală;  

d) persoanelor liberate de pedeapsa penală; 

e) persoanelor eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţa 

postpenitenciară; 

f) persoanelor condamnate sau sancționate la muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, precum şi cele private de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a 

exercita o anumită activitate.”. 

 

8.  Hotărîrea Guvernului nr. 746 din  26 octombrie 2015 cu privire la crearea Consiliului 

naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297 – 300,  art. 839), se modifică  

după cum urmează:  

1) în anexa nr. 1 poziția ,,Șef al Oficiului central de probațiune” se substituie cu poziția 

,,Director al Inspectoratului Național de Probațiune”; 

2) în anexa nr. 2 la punctul 9, sintagma ,,Oficiul central de probațiune” se substituie cu 

sintagma ,,Inspectoratul Național de Probațiune”. 

 

 


