
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 
 

O R D I N  
                                                            

mun. Chişinău 
 

„_______” ________________2020                                                                            

 nr.______ 
 

 

      ÎNREGISTRAT:  

Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 

nr. ____  din  __________2020           

 Ministrul Justiţiei 

 

_____________________ 

 

 

 

privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la procedura compensării 

privilegiate a zilelor de muncă 

condamnaților din contul duratei 

pedepsei 

 

În temeiul art. 238 al Codului de executare nr. 443/2004 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704) şi pct.7 sbp. 

1) din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiţiei, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824),  

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate a 

zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei (se anexează). 



2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 298/2007 privind aprobarea Instrucţiunii 

cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul 

duratei pedepsei se abrogă. 

3. În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin: 

1) instituțiile penitenciare vor efectua atestarea lucrărilor şi locurilor de 

muncă, conform Listei-tip, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1487/2004 cu 

privire la aprobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi 

deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li 

se stabilesc sporuri de compensare; 

2) în baza rezultatelor atestării, comisiile penitenciarelor vor elabora listele 

locurilor de muncă şi ale lucrărilor la care se prestează muncă în condiţii 

nefavorabile, care urmează a fi aprobate prin ordinul intern al instituție 

penitenciare, după coordonarea cu Administrația Națională a Penitenciarelor. 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 
 

 

  Ministru                                                               Fadei 

NAGACEVSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Regulamentul  

cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de 

muncă condamnaților din contul duratei pedepsei (în continuare – Regulament), 

reglementează: 

a) procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă condamnaților din 

contul duratei pedepsei; 

b) modalitatea efectuării calculului termenului compensat de executare a 

pedepsei; 

c) actele întocmite în cadrul procedurii compensării privilegiate a zilelor de 

muncă condamnaților din contul duratei pedepsei; 

d) atribuțiile personalului implicat în procedura compensării privilegiate a zilelor 

de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei. 

2. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă constituie calcularea cu înlesniri 

a curgerii termenului de executare a pedepsei şi se extinde asupra condamnaţilor care nu 

încalcă regimul de detenţie şi îndeplinesc conştiincios sarcinile de producere. 

3. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă poate fi aplicată doar 

condamnaţilor în privinţa cărora a rămas definitivă și irevocabilă sentinţa de condamnare 

la pedeapsa închisorii. 

4. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă se efectuează doar pentru 

prestarea unor munci remunerate indiferent de modalitatea de retribuire a muncii în acord 

sau pe unitate de timp (oră sau zi). 

5. Executarea muncilor neremunerate (lucrări de îngrijire şi amenajare a 

penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de 

detenţie), prestate în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (3) Cod de executare al 

Republicii Moldova, nu constituie temei pentru aplicarea compensării privilegiate a 



zilelor de muncă. 

6. Refuzul confirmat în scris al condamnatului de a presta munci neremunerate în 

conformitate cu prevederile art. 234 alin.(3) Cod de executare al Republicii Moldova, 

indiferent de faptul dacă el prestează munci remunerate, constituie o încălcare a 

regimului de detenţie şi are drept efect neaplicarea compensării privilegiate a zilelor de 

muncă. 

7. Condamnaţii sînt antrenaţi la muncă remunerată cu condiţia existenţei 

locurilor de muncă la care pot fi antrenaţi, cu respectarea cerinţelor regimului de detenţie, 

în temeiul cererii scrise de a presta munca la care sînt repartizaţi, ținându-se cont de 

capacitățile lor fizice, aptitudinile şi, după caz, specialitățile deținute.  

8. Termenul calculat în rezultatul compensării privilegiate a zilelor de muncă se 

include în termenul de pedeapsă a închisorii executat efectiv, fiind luat în considerare la 

aplicarea tuturor instituțiilor de drept penal de liberare de pedeapsă penală. 

9. Instituția penitenciară este obligată să prezinte instanţei de judecată, în 

procedura căreia se află la examinare cauza penală privind învinuirea persoanei, care 

execută deja pedeapsa închisorii, în comiterea altei infracţiuni, informaţiile privind 

numărul de zile compensate privilegiat, care pot fi luate în considerare la stabilirea 

pedepsei definitive prin concurs de infracţiuni sau prin cumul de sentinţe. 

10. În cazul când, în perioada executării pedepsei, în privința condamnatului se 

pronunță o nouă sentință de condamnare, cu stabilirea pedepsei pentru concurs de 

infracțiuni sau prin cumul de sentințe, în baza art. 84 alin.(4) sau art.85 Cod penal al 

Republicii Moldova,  atunci compensarea privilegiată a zilelor de muncă calculată în 

cadrul executării pedepsei în baza primei sentințe nu poate fi aplicată la pedeapsa stabilită 

prin noua sentinţă. 

 

Capitolul II 

Procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă condamnaților din contul 

duratei pedepsei 

 

11. Calcularea zilelor de muncă se efectuează pentru perioada efectiv lucrată de 

către condamnat în care acesta a realizat sarcinile de producere stabilite în conformitate 

cu reglementările în vigoare în domeniul normării muncii.  

12. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă se aplică doar pentru zilele de 

lucru în care condamnatul a prestat un program complet, durata zilei de muncă fiind 

stabilită pentru fiecare muncă în parte conform regulilor de normare a muncii, însă nu 

poate depăşi 8 ore pe zi. Prestarea muncii peste program (munca suplimentară) nu se ia în 

considerare la compensarea privilegiată a zilelor de muncă, dacă ziua respectivă deja este 

inclusă în calculul privilegiat. 

13. Condamnaților care, potrivit actelor normative, li se stabilește durata redusă a 

timpului de muncă, calcularea zilelor de muncă se efectuează reieșind din această durată 

redusă.  



14. La calcularea termenelor de executare cu aplicarea compensării privilegiate a 

zilelor de muncă nu se iau în considerare zilele de repaus, sărbătorile legale, concediile, 

cu excepţia cazurilor cînd condamnatul a prestat efectiv în zilele respective un program 

normal de lucru în conformitate cu regulile de normare a muncii pentru munca respectivă. 

Zilele menţionate la prezentul punct, în care condamnatul nu a lucrat, urmează a fi 

incluse în termenul de executare a pedepsei conform normelor generale. 

15. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă se aplică doar persoanelor care 

nu au sancţiuni disciplinare active și respectă disciplina muncii atît în instituţia 

penitenciară, cît şi în unitatea care a solicitat forţa de muncă. 

16. În cazul aplicării faţă de condamnat a sancţiunii disciplinare, compensarea 

privilegiată a zilelor de muncă nu se efectuează pînă la momentul stingerii sau anulării 

sancţiunii disciplinare. 

17. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă nu se aplică condamnaţilor care 

se eschivează de la executarea muncilor/lucrărilor la care sunt antrenați, se eschivează de 

la îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sau normei stipulate, precum şi în cazul 

producerii rebutului, pentru luna respectivă în care s-a produs nerespectarea disciplinei 

muncii. 

18. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă se efectuează reieșind din 

caracterul muncii/lucrărilor prestate, după cum urmează: 

a) pentru condamnaţii antrenaţi la lucrări cu condiţii normale de muncă se aplică 

raportul de trei zile de muncă pentru patru zile de detenţie; 

b) pentru condamnaţii antrenaţi la lucrări în subteran sau la lucrări cu condiţii 

grele şi nocive (vătămătoare), deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare, se aplică 

raportul două zile de muncă pentru trei zile de detenţie. 

19. La determinarea raportului aplicabil pentru compensarea privilegiată a zilelor 

de muncă, în mod obligatoriu, pentru toate tipurile de munci/lucrări, la care sunt antrenați 

condamnații, urmează a fi apreciate condiţiile de muncă în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 1487/2004 cu privire la aprobarea Listei - tip a lucrărilor şi 

locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de 

vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare. 

20. Numărul zilelor de detenţie determinate în urma compensării privilegiate a 

zilelor de muncă efectiv lucrate, se stabilesc în conformitate cu calculul termenului 

compensat de executare al pedepsei, conform  anexei nr. 1 a prezentului Regulament. 

21. În cazul condamnaţilor care prestează munci pentru care, conform schemelor 

de încadrare, nu este prevăzută o normă/unitate de muncă completă, la determinarea 

termenului pentru care are loc compensarea privilegiată a zilelor de muncă se va aplica 

coeficientul corespunzător al unității de funcții. Spre exemplu,  în cazul încadrării la 0,5 

unitate de funcție, coeficientul de compensare constituie ½ din calculul aplicat pentru o 

unitate completă. 

22. Determinarea gradului/nivelului de executare a normei de producere pentru 

condamnații antrenați la munci/lucrări cu remunerarea muncii prin acord, se efectuează 



de către normatori, maeștri, contabili-șefi, economişti sau alte persoane care îi înlocuiesc, 

în baza dispoziţiilor de lucru şi tabelelor de evidenţă a timpului de lucru, prezentate de 

reprezentanții împuterniciți ai agentului economic. 

23. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă pentru condamnaţii antrenaţi la 

muncă cu plata pe unitate de timp se efectuează în baza tabelelor de evidenţă a timpului 

de muncă, cu condiţia executării sarcinilor de producere, întocmite de către subdiviziunea 

internă de logistică. 

24. În condiţiile organizării formei de muncă de tip brigadă/grupă/echipaj, unde 

calcularea salariului se efectuează în baza rezultatelor finale obţinute de 

brigadă/grupă/echipaj, procentul executării normelor de producere de către fiecare 

condamnat se determină conform procentului corespunzător de executare a normelor de 

producere a brigăzii/grupului/echipajului în total cu respectarea normelor de timp. 

25. Condamnaţilor, antrenaţi la munci în bază contractului de prestări servicii, 

compensarea privilegiată a zilelor de muncă se efectuează prin calcularea retribuţiei 

muncii conform contractului, raportată la numărul de zile efectiv lucrate.  

26. Compensarea privilegiată a zilelor de muncă a condamnaţilor se efectuează 

lunar în cadrul comisiei penitenciarului, în baza certificatului întocmit de subdiviziunea 

internă de finanțe a instituției, conform anexei nr. 2 din prezentul Regulament, pentru 

fiecare condamnat în parte, semnat de conducătorul subdiviziunii interne de reintegrare, 

precum și a subdiviziunii de finanțe, iar în cazul persoanelor antrenate la muncă în 

sectorul de deservire gospodărească și de conducătorul subdiviziunii interne de logistică. 

27. În privinţa condamnaţilor, antrenaţi la munci în bază contractului de prestări 

servicii, certificatul se îndeplineşte de către subdiviziunea de finanțe, în baza tabelului de 

evidenţă a zilelor de muncă, întocmit şi prezentat lunar de către agentul economic care a 

contractat serviciile respective. Certificatul se semnează de către agentul economic, 

maestru sau contabilul-şef. 

28. Ordonanța privind compensarea privilegiată a zilelor de muncă condamnatului 

din contul duratei pedepsei se emite și aprobă de către directorul instituției penitenciare, 

în baza rezultatelor ședinței comisiei penitenciarului, conform procesului-verbal al 

ședinței, potrivit anexei nr.3 din prezentul Regulament.   

29. Ordonanța privind compensarea privilegiată a zilelor de muncă condamnatului 

din contul duratei pedepsei se aduce la cunoștință lunar condamnaților contra semnătură, 

nu mai târziu de data de 15 a fiecărei luni și se transmite subdiviziunii interne de evidență 

a deținuților, pentru a fi anexată la dosarul personal al condamnatului.  

30. În cazul când condamnatul în decursul unei luni a lucrat la diverse 

munci/lucrări, calcularea privilegiată a zilelor de muncă se efectuează separat pentru 

fiecare tip de muncă/lucrare efectuată.  

31. Subdiviziunea internă de evidență a deținuților, pentru fiecare condamnat, ţine 

fişa de evidenţă a termenului de detenţie cu compensarea privilegiată a zilelor de muncă 

conform anexei nr. 4 din prezentul Regulament, în care lunar se notează numărul zilelor 

de muncă calculate privilegiat. 



32. În calculul privilegiat, efectuat lunar, se include doar perioada calculată în zile 

întregi, pentru perioada fracţionată va fi ţinută evidenţa ca fiind un rest executat, care 

urmează a fi sumat ulterior cu un alt rest calculat.  

33. Se interzice rotunjirea termenului executat al pedepsei în favoarea numărului 

mai mare de zile executate. Instituția penitenciară, la aplicarea compensării privilegiate a 

zilelor de muncă, este obligată să respecte termenele de detenţie stabilite prin hotărârea 

instanţei de judecată.  

34. În cazul în care condamnatului i s-a schimbat statutul din condamnat în 

inculpat/prevenit, subdiviziunea internă de evidență a deținuților informează în scris 

directorul instituției penitenciare. În acest caz el poate presta munci remunerate în 

condițiile stabilite de lege, fără a i se compensa zile privilegiate pentru această muncă.  

35. Nu se admite compensarea privilegiată a zilelor de muncă condamnaților care 

au spre executare două sau mai multe sentințe, care nu sunt cumulate, cu înștiințarea în 

scris a condamnatului. 

  

Capitolul III 

Eliberarea şi prezentarea condamnaţilor în instanţă pentru 

liberare condiţionată sau înlocuirea pedepsei 

 

36. Eliberarea condamnatului de la executarea pedepsei la expirarea termenului de 

pedeapsă, luând în considerare reducerea acesteia în rezultatul compensării privilegiate a 

zilelor de muncă se dispune de către directorul instituției penitenciare. 

37. Cu cel puţin o lună înainte de data la care condamnatul urmează a fi eliberat, 

dar nu mai tîrziu de data de 1 a lunii precedente eliberării, subdiviziunea internă de 

evidență a deținuților informează despre acest fapt directorul instituției penitenciare, care 

dispune excluderea imediată a condamnatului de la munci remunerate. 

38. Directorul instituției penitenciare convoacă comisia penitenciară în ședință 

extraordinară, în cadrul căreia, conform procedurii generale, se efectuează compensarea 

privilegiată a zilelor de muncă a condamnatului din contul duratei pedepsei pentru 

perioada de lucru care anterior nu a fost calculată.  

39. În baza rezultatelor ședinței comisiei penitenciarului, conform procesului-

verbal al ședinței privind compensarea privilegiată a zilelor de muncă a condamnatului 

din contul duratei pedepsei, directorul instituției penitenciare emite și aprobă hotărârea 

privind eliberarea de la executare a pedepsei condamnatului supus compensării 

privilegiate a zilelor de muncă, conform anexei nr. 5 din prezentul Regulament.  

40. Hotărârea privind eliberarea de la executare a pedepsei condamnatului supus 

compensării privilegiate a zilelor de muncă se aduce la cunoștință condamnatului sub 

semnătură. 

41. Examinarea materialelor privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de 

termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, se 

efectuează după executarea, ținând cont de compensarea privilegiată a zilelor de muncă, a 



unei părţi din termenul de pedeapsă stabilite în conformitate cu prevederile art. 91 şi 92 

Cod penal al   Republicii Moldova. 

42. Eliberarea condamnatului la expirarea duratei pedepsei, luându-se în 

considerare compensarea privilegiată a zilelor de muncă, se efectuează în modul prevăzut 

de art. 277 Cod de executare al Republicii Moldova. 

43. Menţiunile privind eliberarea condamnatului cu indicarea numărului zilelor 

privilegiate, incluse în durata termenului de pedeapsă executat, se înscriu în fişa de 

evidenţă, conform anexei nr. 4 din prezentul Regulament şi în hotărârea privind 

eliberarea de la executare a pedepsei condamnatului supus compensării privilegiate a 

zilelor de muncă. 

44. Hotărârea privind eliberarea de la executare a pedepsei condamnatului supus 

compensării privilegiate a zilelor de muncă, cu mențiunile corespunzătoare, se anexează 

în partea I-a a dosarului personal al condamnatului. 

45. Informaţiile privind numărul zilelor de muncă compensate privilegiat sunt 

prezentate, în mod obligatoriu, instanţei de judecată la examinarea chestiunilor prevăzute 

de pct.1) şi 2) alin.(1) art. 469 Cod de procedură penală al Republicii Moldova. 

46. În cazul eliberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirii 

părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, zilele lucrate în luna curentă se 

aprobă la comisia penitenciară, cu informarea instanței de judecată.  
 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

 

F I Ş A 

calculului termenului compensat de executare a pedepsei 

 

1. Două zile de lucru, pentru trei zile din durata pedepsei 

Numărul 

zilelor de 

muncă depline 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Zile incluse 

suplimentar în 

termenul de 

executare a 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 



pedepsei 

 

2. Trei zile de lucru, pentru patru zile din durata pedepsei 

Numărul 

zilelor de 

muncă depline 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Zile incluse 

suplimentar în 

termenul de 

executare a 

pedepsei 

1 1,33 1,66     2 2,33 2,66 3 3,33 3,66 4 4,33 4,66 5 5,33 5,66 6 6,33 6,66 7 7,33 7,66 8 8,33 8,66 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T 

cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

  

Condamnatul___________________________________________________________________

__ 



                                                (Numele, prenumele, anul naşterii) 

în luna ________________ 20____ a fost antrenat la executarea următoarelor lucrări 

____________ 

______________________________________________________________________________

__ 

(specificaţia lucrului efectuat) 

______________________________________________________________________________

__ 

în calitate 

de______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

În decurs de ________ zile. 

Sarcina de producere execută, regimul de detenţie nu încalcă. 

Se certifică pentru prezentarea în vederea aplicării compensării privilegiate a zilelor de muncă 

din contul duratei pedepsei, reieşind din 

calculul____________________________________________ 

                            (o zi pentru 3 zile, 2 zile pentru 3 zile – indicat în cifre şi litere) 

în număr de __________________________________________ zile. 

           (numărul zilelor suplimentar incluse în durata executării pedepsei – indicat în cifre şi litere) 

  

șeful subdiviziunii de logistică/ sau maestru              șeful subdiviziuni de reintegrare socială 

    

___________________________                          _____________________ 

(Nume, prenume, gradul special și semnătura)                 (Nume, prenume, gradul special și semnătura)  

„___”___________20___                                             „____”_________20 

 contabil-şef 

 ______________________________ 

 (Nume, prenume, gradul special și semnătura) 

 „___”___________20____ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 
 

 

O R D O N A N Ţ Ă 

privind compensarea privilegiată 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

  

Condamnatul___________________________________________________________________

__ 

(nume, prenume și anul nașterii) 

în luna __________________ 20____ a fost antrenat la executarea următoarelor lucrări 

______________________________________________________________________________

__ 
(specificaţia lucrului efectuat) 

______________________________________________________________________________

__ 

În decurs de ________ zile. 

 Sarcina de producţie execută, sancţiuni disciplinare nu are. 

În urma rezultatelor ședinței comisiei penitenciarului privind compensarea privilegiată a zilelor 

de muncă condamnatului din contul duratei pedepsei, conform procesului verbal al ședinței  din 

„_____” _____________ 20___, reieșind din calculul 

______________________________________________________________________________

__ 
(o zi pentru 3 zile, 2 zile pentru 3 zile – indicat în cifre şi litere) 

  

Conducându-mă de prevederile art. 238 Cod de executare - 

DECID: 

Condamnatului_________________________________________________________________

___ 

                                                (nume, prenume și anul naşterii) 

se efectuează compensarea privilegiată a _______________________________zile 

                                                                                ( numărul zilelor lucrate –indicat în cifre şi litere) 



de muncă prin _____________________________________________ zile. 

             (numărul zilelor suplimentar incluse în durata executării pedepsei – indicat în cifre şi litere) 

directorul Penitenciarului nr. __- _______: 

____________________________________________ 

                                    (Nume, prenume, gradul special și   semnătura) 

„___”___________20___       

Cu ordonanţa a luat cunoştinţă                      

la data  de „___”___________20___                        _____________________________ 

                                                                                    (semnătura condamnatului)    

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

 

   Penitenciarul nr. __________________ 

             

Fişa de evidenţă  
a termenului de detenţie cu compensarea privilegiată a zilelor de muncă condamnatului din 

contul duratei pedepsei 

Nume ________________________________  

Prenume ______________________________  

Patronimicul _____________________________ Anul naşterii______________  

Condamnat________________________________________________________ 

                                                   (
articolul, termenul)

 

Începutul termenului___________________________  

Expirarea termenului ___________________________  
                                                             (conform sentinței,  data, luna, anul)

 
  

Data liberării condiţionate
 ________________________________________________________

 
(conform sentinței,  data, luna, anul)

 
 
 



Luna, anul Numărul 

zilelor suplimentar 

incluse în durata 

executării 

pedepsei pentru 

luna respectivă 

Rest 

neinclus în 

calcul 

În total 

numărul 

zilelor 

supli-

mentare 

Data liberării 

condiţionate de 

pedeapsă înainte 

de termen cu 

calcularea 

compensării 

  

Expirarea 

termenului cu 

calcularea 

compensării 

Confirmarea 

datelor înscrise 
(colaboratorul 

serviciului 

evidenţă specială) 

              

              

              

              

  

  

            

              

              

              
 
 
   directorul Penitenciarului nr. ______________ 

 

    _________________________________                      __________________ 

             (Nume, prenume, gradul special și semnătura)                                                                      ( semnătura) 

   

 șeful subdiviziuni de evidență a deținuților  

 

    _______________________________                               

  __________________ 

   (Nume, prenume, gradul special și semnătura)             
                                                                                                                                                                             (semnătura) 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                               

Anexa nr. 5 

la Regulamentul cu privire la procedura compensării privilegiate 

a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei 

 

 

HOTĂRÎRE 

 cu privire la eliberarea de la executarea pedepsei 

conform compensării privilegiate a zilelor de muncă condamnatului din contul duratei pedepsei 

 

    Subsemnatul, directorul Penitenciarului nr. _______ – _____________________, 

______________________________________________________________________________

__, 



                                                    (nume, prenume, grad special) 
Examinând materialele dosarului personal a condamnatului 

ei)______________________________ 
                                                                                                                                 (nume, prenume, 
______________________________________________________________________________

__data și anul naşterii) 

______________________________________________________________________________

__ 

 

    Începutul termenului __________________   Finalizarea  termenului 

______________________ 

 

 

    Conducându-mă de prevederile art. 238 Cod de executare şi în conformitate cu Lista-tip a 

lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de 

vătămătoare pentru care  salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1487/2004, luând în considerare calculul zilelor conform compensării 

privilegiate a zilelor de muncă, efectuat în perioada executării pedepsei,- 

 

                                                                  hotărăsc: 
Condamnatului (ei) 

________________________________________________________________ 

                                                       (nume și prenume) 

 

de a i se include în durata termenului de pedeapsă executat 

____________________________________ 

                        (indicat în cifre şi litere) 

______________________________________________________ zile privilegiate şi de a-l 

elibera  

 

de la pedeapsă   la „____” ______________ _______. 

 

 

directorul Penitenciarului nr. ___     ____________________     

 

 ____________________________________________  
             (nume, prenume, grad special și semnătura) 

 

 

 Cu hotărârea sânt cunoscut:     ______________________   

 

   __________________________________________ 

   (nume, prenume și semnătura condamnatului)            

    „___”___________20___ 

 

 



Menţiuni privind eliberarea condamnatului: 
 

Condamnatul __________________________________________________ a fost eliberat din 

Penitenciarul nr._____ – _____________________ la „___”__________20_________________, 

i s-a înmânat adeverinţa de eliberare nr. ______________. 

 

 

șeful subdiviziuni de evidență a deținuților 

____________________     ___________________________________________ 

           (nume, prenume, grad special și semnătura)                    

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă 

condamnaților  

din contul duratei pedepsei   
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă a condamnaților din 

contul duratei pedepsei a fost elaborat de către Ministerul Justiției, la inițiativa 

Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În scopul armonizării cadrului legislativ ce ține de compensarea privilegiată a 

zilelor de muncă din contul duratei pedepsei, a fost creat un grup de lucru în vederea 

revizuirii prevederilor normative actuale ale Ordinului ministrului justiției nr.298 din 

08.08.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura compensării 

privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei. 

Astfel, proiectul elaborat vine să aducă în concordanță cadrul normativ existent ce 

ține de procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă a condamnaților din 

contul pedepsei cu legislația în vigoare, precum și eliminarea carențelor și vidurilor 

normative constatate în practica compensării privilegiate a zilelor de muncă. 



3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Principalele prevederi ale proiectului pot fi rezumate în felul următor. 

1) antrenarea condamnaților la munci remunerate va avea loc ținându-se cont de 

capacitățile lor fizice, aptitudinile şi, după caz, specialitățile avute; 

2) termenul calculat în rezultatul compensării privilegiate a zilelor de muncă se va 

include în termenul de pedeapsă a închisorii executat efectiv, fiind luat în considerare la 

aplicarea tuturor instituțiilor de drept penal de liberare de pedeapsă penală; 

3) compensarea privilegiată a zilelor de muncă nu se va aplica condamnaților care 

se eschivează de la îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sau normei stipulate, pentru 

luna respectivă în care s-a produs nerespectarea disciplinei muncii, astfel se propune ca 

această prevedere să fie inclusă. 

4) se va interzice rotunjirea termenului executat al pedepsei în favoarea numărului 

mai mare de zile executate. Prin urmare, instituția penitenciară, la aplicarea compensării 

privilegiate a zilelor de muncă, va fi obligată să respecte termenele de detenție stabilite 

prin hotărârea instanței de judecată; 

5) nu se va admite compensarea privilegiată a zilelor de muncă condamnaților care 

au spre executare două sau mai multe sentințe, ce nu sunt cumulate, cu înștiințarea în 

scris a condamnatului; 

6) în cazul eliberării condiționate de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirii părții 

neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, zilele lucrate în luna curentă se vor  

aproba la Comisia penitenciară, cu informarea instanței de judecată. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În urma aprobării proiectului de ordin nu este necesar de armonizat alte acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare. 
 

 

 

 

 

http://www.justice.gov.md/


   Secretar de stat                                                                         Dorin LIȘMAN                      

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


