
MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE 



Acte normative şi legislative naţionale

- Legea cu privire la probaţiune Nr.8 din 14.02.2008;

- Legea securităţii şi sănătăţii înmuncă Nr.186-XVI din 10.07.2008;

- Codul de executare Nr. 443 din 24.12.2004 (CE);

- Codul de procedură penală Nr. 122 din 14.03.2003 (CPP);

- Codul penal Nr. 985 din 18.04.2002 (CP);

- Codul Contravenţional Nr. 218 din 24.10.2008 (CC);

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

neremunerată în folosul comunităţii aprobat prin Hotărîrea Nr. 1643din 31.12.2003;

- Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la

locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin Hotărîrea Nr. 95 din

05.05.2009;



Acte internaţionale

- Recomandarea CM/rec(2010)1 comitetului de Miniştri către statele

membre cu privire la regulile de probaţiune ale Consiliului Europei;

- Recomandarea nr. R(92)16 privind normele europene cu privire la

sancţiunile şi măsurile comunitare;

- Recomandarea Rec(2000)22 privind perfecţionarea implementării

normelor europene cu privire la sancţiunilor şi măsurilor comunitare;

- Regulile Standard Minimale ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea

unormăsuri neprivative de libertate( Regulile de la Tokyo).



Munca în folosul comunităţii ca pedeapsă penală

Munca neremunerată în folosul comunității, se stabilește de către instanța de judecată
persoanelor adulte și minore, care au atins vîrsta de 16 ani.

se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore ş

se executată de la 2 la 4 ore pe zi,

poate fi executată timp de cel mult 18 luni;

Nu poate fi aplicată persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II, militarilor prin
contract, femeilor gravide, femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, şi persoanelor
care au atins vîrsta de pensionare.



Munca în folosul comunităţii ca sancţiune 
contravenţională 

Antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de serviciu
de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administraţiei
publice locale.

Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe o durată de la
10 la 60 de ore şi se execută în 2–4 ore pe zi.

Poate fi prestată în cel mult 6 luni, timp care curge de la data rămînerii
definitive a hotărîrii judecătoreşti.

Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată doar
persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancţiune.



Rolul muncii în folosul comunității ca pedeapsă 
penală /sancţiune contravenţională 

 Factor de pedeapsă 

 Factor de reabilitare

 Factor economic



Rolul serviciului de probațiune în procesul de punere 
în executare 

BENEFICIA
RUL 

CONSILIERUL DE 
PROBAŢIUNE 

Înștiințează instanța de judecată
(termen de 5 zile)

-art.468 alin.2 CPP

Solicită de la APL locurile cu destinație 
socială

Implicarea actorilor comunitari la 
stabilirea unor locuri cu destinație socială 

precum acțiuni de resocializare a 
minorului aflat în conflict cu legea



Rolul consilierului de probațiune

 Înștiințează

 Întocmește 

 Supraveghează

 Cooperează 

 Asistență şi consiliere 



Numele/prenumele condamnatului                                                                      Administraţia Publică Locală: ___________________________________________________ 

la muncă neremunerată:_________________________________                  Locul repartizării: ____________________________________________________________  

Data şi anul  naşterii: ___________________________________                   Tipul de lucrări preconizat spre executare: _________________________________________  

Domiciliul: ___________________________________________                    Persoana responsabilă:___________________________________tel.___________________ 

Numărul orelor de muncă : ______________________________                  Orele de lucru                                                                                    

Începutul  orelor de muncă:15.08.2012 (ex.)                                                          L/ Ma / Mi/ J/  V( a se încercui)  :De la 0800  Pînă la_1200           Consilier de probaţiune: ____________________  

Sfârşitul orelor de muncă:14.09.2012  (ex.)                                                Excepţie   S /D                          :De la ___    Pînă la____         Telefon de contact : ________________________ 

GRAFICUL

de repartizare a orelor 



Data

Orele       

care  

trebuie          

lucrate

Sosirea Plecarea 

Ore 

efectua

te

Ore 

restante

Semnătură Absent Lucru prestat de condamnat

(de specificat zilnic lucru prestat)Condam

natului

Persona de 

responsabil                  

motivat nemotiv

at

1 15.08.2012 4 ora ora 

2 16.08.2012 4 ora ora 

3 17.08.2012 4 ora ora 

4 20.08.2012 4 ora ora

5 21.08.2012 4 ora ora

6 22.08.2012 4 ora ora

7 23.08.2012 4 ora ora

8 24.08.2012 4 ora ora

9 28.08.2012 4 ora ora

10 29.08.2012 4 ora ora

11 30.08.2012 4 ora ora

12 04.09.2012 4 ora ora

13 05.09.2012 4 ora ora

14 06.09.2012 4 ora ora

15 07.09.2012 4 ora ora

16 10.09.2012 4 ora ora

17 11.09.2012 4 ora ora

18 12.09.2012 4 ora ora

19 13.09.2012 4 ora ora

20 14.09.2012 4 ora ora

Total                              

80ore

ore ore ore ore
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Munca în folosul comunității aplicată la adulţi
În evidență pe parcursul anului
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Munca în folosul comunității aplicată minorilor 
În evidență pe parcursul anului



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Beneficiar  

Direcţia de 

învăţământ 

Centrul de sănătate 

prietenoasă pentru 

tineri 

Organizaţii 

religioase 

Serviciul de 

asistenţă socială 

comunitară 

APL 

CPR 

Serviciul minori  

Centrul medicilor 

de familie 

Centrul militar 

raional 

Direcţia de 

documentare a 

populaţiei 

ATOFM 

Serviciul 

stare civilă 

ONG 

Îndrumarea 

beneficiarului 

către serviciile 

sociale 

Procuratura 

Instanţa de 

judecată 

Sprijin psihosocial



Prezentarea obiectelor cu destinație sociale

Prezentarea informației cu privire la executarea orelor

Desemnarea unei persoane responsabile din cadrul instituției

(APL)

Atribuțiile administraţiei publice locale



Numărul de ore executate în perioada anului 2013 

 Total ore executate - 295 733 (ore)

 Economii estimate în bugetule locale constituie circa - 2 448 669, 24 lei 

Conform cursului valutar din 02.06.2014 (130055.36) euro.



Mulțumesc 

Sergiu MĂRGĂRINT, 

Şef adjunct al Oficiului Central de Probaţiune,Ministerul Justiţiei

tel: 067429278

mail: sergiu.margarint@probatiune.gov.md


