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Introducere. Se conside-
ră activitate în penitenciar 

munca prestată de către deţinuţi în 
celule, nemijlocit pe teritoriul pe-
nitenciarului, la sectoarele izolate 
ale penitenciarului aflate în afara 
acestuia, la obiectele unde este 
asigurată paza şi supravegherea 
deţinuţilor.

Întreprinderile din cadrul sis-
temului penitenciar, după forma 
lor organizatorico-juridică, sînt 
întreprinderi de stat. Întreprinde-
rile din cadrul sistemului peniten-
ciar, avînd personalitate juridică, 
îşi pot desfăşura activitatea atît pe 
lîngă instituţiile penitenciare, cît 
şi de sine stătător.

Angajarea în cîmpul muncii a 
condamnaţilor are loc sub două 
forme de bază de soluţionare a 
acestei probleme: lărgirea bazei 
de producţie proprii şi angajarea 
condamnaţilor la diferiţi agenţi 
economici. Cel mai mare efect se 
observă atunci cînd baza de pro-
ducere este dezvoltată nu prin me-
toda extensivă, ci prin cea inten-
sivă – pe calea reconstruirii ei şi 
reutilării tehnice. Se evidenţiază o 
eficacitate în problemele angajării 
deţinuţilor în cîmpul muncii, dacă 
se utilizează astfel de rezerve pre-
cum atestarea locurilor de muncă, 
ridicarea coeficientului de schim-

bare a utilajului, eliberarea arii-
lor adăugătoare de producere etc. 
Acestea se referă în general la ace-
le penitenciare care posedă o bază 
proprie de producere [3, p. 28].

Materiale utilizate și metode 
aplicate. Antrenarea condamnaţilor 
la muncă la întreprinderile cu orice 
formă organizatorico-juridică ce nu 
fac parte din sistemul penitenciar se 
face în temeiul contractului înche-
iat între administraţia instituţiei pe-
nitenciare şi cea a întreprinderii re-
spective. Contractul se elaborează 
luîndu-se în considerare recoman-
dările Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare. 

Condamnatul poate fi antre-
nat la munci neremunerate, care 
sînt de obicei lucrări de îngrijire 
şi amenajare a teritoriului, de îm-
bunătăţire a condiţiilor de trai şi 
medico-sanitare de deţinere. La 
munca neremunerată condamnatul 
este, de regulă, antrenat în afara 
orelor de lucru, cel mult 2 ore pe 
zi, însă nu mai mult de 10 ore pe 
săptămînă (preveniţii – 6 ore pe 
săptămînă).

Condamnaţii care au împlinit 
vîrsta de pensionare şi condam-
naţii-invalizi de gradele I şi II sînt 
antrenaţi la muncă la dorinţă.

Legea interzice utilizarea mun-
cii deţinuţilor:

- în direcţiile, secţiile şi servi-
ciile organelor sistemului peniten-
ciar;

- la lucrări legate de deservirea 
efectivului personal care realizea-
ză paza penitenciarului;

- în încăperile administrative în 
care se păstrează armamentul, do-
cumentaţia de serviciu, mijloacele 
tehnice speciale, precum şi sub-
stanţele explozibile şi toxice;

- la deservirea şi reparaţia mij-
loacelor tehnice de pază, precum 
şi a celor care sînt amplasate în 
zona interioară interzisă a mijloa-
celor de pază;

- la lucrările cu aparatele de 
multiplicare, tehnica de telegrafie 
şi telefonie (cu excepţia monito-
rilor de linie, care sînt asistaţi de 
reprezentanţi ai administraţiei pe-
nitenciarului); 

- în calitate de secretari şi la 
lucrul cu dosarele, în calitate de 
vînzători, contabili operaţionişti, 
casieri, şefi ai depozitelor alimen-
tare, de îmbrăcăminte, utilaj com-
plicat şi de mare valoare;

- la lucrările legate de evidenţa, 
păstrarea şi liberarea medicamen-
telor;

- în calitate de fotografi, pro-
tezişti dentari, şoferi de autoturis-
me, de maşini operative şi moto-
ciclete, iar în penitenciare de tip 
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închis – şoferi pe toate tipurile de 
transport;

- la punctele de recepţie şi con-
trol al calităţii producţiei;

- în funcţii care au ca subalterni 
angajaţi civili;

- la lucrări şi funcţii ocuparea 
cărora este interzisă deţinutului 
printr-o sentinţă (hotărîre) de con-
damnare [2, p. 64].

De asemenea, este interzisă an-
trenarea condamnaţilor în funcţii 
de gestionari şi contabili, casieri, 
dacă ei execută pedepse pentru 
delapidări din avutul statului, abuz 
de putere, luare de mită, precum şi 
pentru tîlhărie, jaf, furturi, falsifi-
cări, escrocherii, în cazurile în care 
aceste delicte constituie atentate la 
averea proprietarului.

Aceste limitări sînt condiţio-
nate, în primul rînd, de scopuri 
profilactice, ca aceste sectoare im-
portante să nu fie folosite de con-
damnaţi pentru comiterea de noi 
infracţiuni.

La întreprinderile din cadrul 
sistemului penitenciar şi obiectele 
de producere ale instituţiilor peni-
tenciare, unde este folosită munca 
deţinuţilor, se admite angajarea 
de personal civil pentru dirijarea 
nemijlocită a muncii acestora, 
precum şi a muncitorilor calificaţi 
civili, în limitele necesare pentru 
asigurarea desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii de producere, 
dar cel mult 15% din numărul de-
ţinuţilor care lucrează.

În scopul sporirii exigenţei faţă 
de deţinuţi, pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite şi respectarea 
regimului, la toate obiectele de 
producere de bază, precum şi la 
grupurile de obiecte mici se nu-
mesc reprezentanţi ai administra-
ţiei instituţiilor.

Revendicările actelor legisla-
tive ce reglementează executarea 
privaţiunii de liberate sînt îndrep-
tate spre formarea şi dezvoltarea 
activităţii de producere în locuri-
le de detenţie şi sînt subordonate 
obiectivelor educative, pedago-
gice, care prevăd antrenarea con-

damnaţilor în muncă permanentă, 
sistematică, de creare în penitenci-
are a unei baze perfecte de produ-
cere, asigurării nivelului înalt de 
pregătire profesională [9, p. 115].

Pentru ca munca deţinuţilor 
să-şi poată atinge scopul reedu-
cativ, ea trebuie să fie organizată 
în aşa fel încît să contribuie la 
realizarea acestui scop. Adminis-
traţia fiecărui penitenciar acordă 
o atenţie deosebită organizării 
muncii condamnaţilor sub toate 
aspectele. În penitenciar, munca 
se organizează pe perioade deter-
minate (ani, luni); aceste măsuri 
se concretizează într-un program 
de lucrări de executat, în care se 
prevăd lucrările mai importante. 
De altfel, orice penitenciar are un 
serviciu de organizare a muncii, 
căruia îi revine sarcina şi obligaţia 
de a organiza munca deţinuţilor.

Deţinuţii sînt antrenaţi la mun-
că în întreprinderile, atelierele şi 
gospodăriile auxiliare ale sistemu-
lui penitenciar. În baza contractu-
lui încheiat între administraţia pe-
nitenciarului şi persoane fizice sau 
juridice, condamnaţii pot fi antre-
naţi la muncă în afara penitencia-
rului, cu condiţia asigurării pazei 
cuvenite şi a remunerării echita-
bile. Deţinuţii sînt repartizaţi la 
diferiţi agenţi economici în secto-
rul industrial (prestarea muncii în 
anumite întreprinderi industriale), 
sectorul construcţii (construcţii de 
întreprinderi, de locuinţe, de dru-
muri şi poduri), sectorul agricol 
(la efectuarea şi întreţinerea cultu-
rilor de plante cerealiere, recolta-
tul cerealelor) etc.

Persoanele fizice şi juridice 
care utilizează munca deţinuţilor 
sînt obligate să transfere peniten-
ciarului suma de retribuire a mun-
cii deţinutului, precum şi o sumă 
echivalentă cu cota contribuţiilor 
la asigurările sociale şi asigura-
rea medicală obligatorie. Sumele 
echivalente cotelor respective sînt 
utilizate pentru ameliorarea condi-
ţiilor de detenţie a deţinuţilor, asi-
gurarea cu utilaj medical şi îmbu-

nătăţirea bazei tehnico-materiale a 
penitenciarului [4, p. 114].

Munca deţinuţilor poate fi or-
ganizată şi în sectorul muncilor 
desfăşurate de penitenciar, în în-
treprinderi special înfiinţate, care 
funcţionează pe principiul gesti-
unii economice proprii, în unităţi 
care aparţin DIP. Munca deţinuţi-
lor mai poate fi organizată în aşa-
numitele lucrări de deservire soci-
ală a penitenciarului, care consti-
tuie munci remunerate, exercitate 
de deţinuţi în vederea asigurării 
deservirii comunal-tehnice, apro-
vizionării materiale, amenajării şi 
dereticării teritoriului, precum şi a 
menţinerii imobilelor şi construc-
ţiilor în stare tehnică şi sanitară 
adecvată. Astfel, condamnaţii pot 
lucra în calitate de bucătar, brutar, 
tîmplar, fochist, caloriferist, lăcă-
tuş etc.

Numărul condamnaţilor lăsaţi 
în penitenciar pentru deservirea 
lor socială nu poate depăşi 7% din 
limita de locuri de detenţie stabi-
lită pentru penitenciarul respectiv. 
Selectarea condamnaţilor pentru 
executarea lucrărilor de deservi-
re socială a penitenciarelor, pre-
cum şi pentru ocuparea funcţiilor 
de maistru-brigadier, distribuitor 
al comenzilor de lucru, planton, 
planton superior, paznic, se efec-
tuează de şefii serviciilor respec-
tive în coordonare cu serviciile de 
securitate şi regim.

La desemnarea condamnaţilor 
pentru deservirea socială a peni-
tenciarelor este necesar acordul 
lor scris. Desemnarea condamna-
ţilor în funcţiile respective este 
efectuată în baza ordinului şefu-
lui penitenciarului, iar extrasele 
din acestea se anexează la dosa-
rele personale ale condamnaţilor. 
Condamnaţii repartizaţi la execu-
tarea lucrărilor de deservire soci-
ală formează, de regulă, un sector. 
Obligaţiile lor de serviciu sînt de-
terminate de către şefii serviciilor 
respective şi sînt aprobate de şeful 
penitenciarului.

În fiecare zi, la ora stabilită de 
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programul zilei, condamnaţii se 
aliniază pe sectoare şi brigăzi, în 
locurile determinate în acest scop, 
pentru a pleca la lucru. În acest 
moment este efectuat controlul 
numărului şi exteriorului lor.

Şefii instituţiilor, luînd în con-
sideraţie condiţiile locale, deter-
mină modul de comportare a con-
damnaţilor la obiectele de produ-
cere, care prevede sosirea lor în 
coloană, instructajul efectuat de 
către şefii de ateliere, efectuarea 
bilanţului muncii, ordinea de pre-
dare a locurilor de muncă etc.

Condiţiile de muncă ale deţinu-
ţilor se stabilesc în mare măsură 
de legislaţia muncii. Totodată, în 
reglementarea juridică a condiţii-
lor de muncă, există şi particula-
rităţi care sînt influenţate de regi-
mul executării pedepsei. În aceste 
cazuri, condiţiile de muncă sînt 
determinate de normele dreptului 
execuţional-penal. Avînd în vedere 
aceste circumstanţe, se precizează 
că munca prestată de deţinut nu 
constituie relaţii de muncă în sen-
sul legislaţiei muncii [6, p. 53].

Timpul de lucru şi de odihnă a 
deţinutului se stabileşte în confor-
mitate cu legislaţia muncii. Evi-
denţa timpului de muncă se ţine 
conform instrucţiunilor aproba-
te. Durata normală a timpului de 
muncă al salariaţilor din unităţi nu 
poate depăşi 40 de ore pe săptă-
mînă. Se prevede durata redusă a 
timpului de muncă: pentru minorii 
în vîrstă de la 15 ani la 16 ani – 24 
de ore pe săptămînă, iar pentru cei 
în vîrstă de la 16 la 18 ani – 35 de 
ore pe săptămînă; pentru persoa-
nele care activează în condiţii de 
muncă vătămătoare – de 35 de ore 
pe săptămînă. Lista muncilor vă-
tămătoare este stabilită de nomen-
clatorul aprobat de Guvern. 

Pentru anumite categorii de 
munci care implică un efort inte-
lectual psihoemoţional sporit, du-
rata timpului de muncă se stabileş-
te de Guvern şi nu poate depăşi 35 
de ore pe săptămînă.

Pentru invalizii de gradele I şi 

II se stabileşte o durată redusă a 
timpului de muncă – de 30 de ore 
pe săptămînă.

Repartizarea timpului de muncă 
în cadrul săptămînii este, de regu-
lă, uniformă şi constituie 8 ore pe 
zi, timp de 5 zile, cu două zile de 
repaus. La unităţile unde, ţinîndu-
se cont de specificul muncii, intro-
ducerea săptămînii de lucru de 5 
zile este neraţională, se admite, ca 
excepţie, stabilirea săptămînii de 
lucru de 6 zile, cu o zi de repaus.

Munca în schimburi, adică lu-
crul în 2, 3 sau 4 schimburi, se 
aplică în cazurile în care durata 
procesului de producţie depăşeş-
te durata admisă a zilei de mun-
că, precum şi în scopul utilizării 
mai eficiente a utilajului, sporirii 
volumului de producţie sau de ser-
vicii.

Ţinerea unei evidenţe stricte a 
timpului de muncă al fiecărui con-
damnat este necesară din următoa-
rele considerente:

se probează dacă fiecare 1) 
condamnat şi-a îndeplinit obliga-
ţia legală de muncă din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ;

se probează dacă s-a efectu-2) 
at munca încredinţată în vederea 
posibilităţii retribuirii;

se dovedeşte cantitatea şi 3) 
calitatea muncii în scopul reduce-
rii duratei pedepsei, ca urmare a 
prestării unui volum de muncă;

se dovedeşte străduinţa şi 4) 
disciplina în muncă, necesare pen-
tru obţinerea unei munci fără pază 
şi a liberării condiţionate.

La calcularea zilelor de mun-
că, condamnatul care nu încalcă 
regimul de deţinere şi îndeplineşte 
conştiincios sarcinile de producţie 
poate beneficia de compensarea 
privilegiată a zilelor de muncă din 
contul duratei pedepsei în modul 
următor:

condamnatului antrenat la a) 
condiţii de muncă normale i se pot 
compensa privilegiat 3 zile din du-
rata pedepsei cu 2 zile de muncă;

condamnatului antrenat la b) 
lucrări subterane sau la lucrări cu 

condiţii grele şi nocive de muncă, 
potrivit listei de munci şi profesi-
uni aprobate de Guvern – 3 zile din 
durata pedepsei cu o zi de muncă.

Calculul zilelor conform com-
pensării privilegiate a zilelor de 
muncă se efectuează lunar şi se 
aprobă de către şeful penitencia-
rului.

Munca deţinuţilor se organi-
zează cu respectarea regulilor de 
protecţie a muncii, a tehnicii secu-
rităţii şi igienei muncii, prevăzute 
de lege şi alte acte subnormative 
ministeriale sau departamentale.

Este interzisă utilizarea mun-
cii femeilor la lucrări cu condiţii 
de muncă grele şi vătămătoare, 
precum şi la lucrări subterane. Se 
prevede trecerea la o muncă mai 
uşoară a femeilor gravide şi a fe-
meilor care au copii în vîrstă de 
pînă la 3 ani, concedii de materni-
tate pentru îngrijirea copilului. Se 
interzice utilizarea muncii persoa-
nelor în vîrstă de pînă la 18 ani la 
lucrările cu condiţii de muncă gre-
le, vătămătoare şi/sau periculoase, 
la lucrări subterane, precum şi la 
lucrări care pot să aducă prejudi-
ciu sănătăţii sau integrităţii morale 
a minorilor [11, p. 93].

Toate acestea şi alte norme sînt 
obligatorii şi pentru administra-
ţia penitenciarelor. Deţinutul care 
este antrenat la munci remunerate 
cel puţin 6 luni are dreptul la con-
cediu neremunerat cu durata de 
12 zile calendaristice. Deţinutul 
care execută pedeapsa într-un pe-
nitenciar de tip deschis poate be-
neficia, pe perioada concediului, 
de dreptul de a se deplasa în afara 
penitenciarului.

Liberările anuale de la muncă 
ale deţinuţilor se perfectează prin 
ordinul şefului instituţiei, extra-
sele din ordinele respective fiind 
anexate la dosarul personal al de-
ţinuţilor.

Legislaţia prevede că condam-
naţii care au împlinit vîrsta de 
pensionare şi au vechimea în mun-
că cuvenită, precum şi condamna-
ţii-invalizi au dreptul la pensie 
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în mărimea stabilită de legislaţie. 
Administraţia penitenciarului, la 
cererea condamnatului, întreprin-
de măsuri de perfectare a docu-
mentelor pentru calcularea pensiei 
şi de virare regulată a acesteia la 
contul de peculiu al condamnatu-
lui, pînă la liberarea lui din peni-
tenciar sau transferarea într-un alt 
penitenciar.

La cererea deţinutului, perioa-
da de muncă pe durata executării 
pedepsei cu închisoarea se include 
de către instanţa de judecată în ve-
chimea lui totală de muncă. În ca-
zul în care deţinutul se eschivează 
sistematic de la muncă, perioada 
respectivă nu se include în vechi-
mea de muncă.

Remunerarea muncii condam-
naţilor a constituit şi constituie o 
problemă mult discutată în litera-
tura de specialitate. La început s-a 
susţinut că, fiind vorba de condam-
naţi, oameni pedepsiţi, ei trebuie 
să muncească fără nicio retribuire. 
Ulterior, avîndu-se în vedere şi sco-
pul stimulării acestora în muncă, 
s-a susţinut şi s-a introdus remune-
rarea muncii. În plus, avîndu-se în 
vedere că atunci cînd condamnaţii 
muncesc în afara penitenciarului 
unitatea încasează anumite sume 
de bani, retribuirea muncii con-
damnaţilor trebuie să corespundă 
şi unei cerinţe de echitate.

Remunerarea muncii condam-
naţilor şi reţinerile din remune-
rarea dată sînt efectuate conform 
legislaţiei muncii şi cu privire la 
retribuirea muncii. Cuantumul 
retribuirii muncii deţinuţilor se 
calculează reieşind din volumul şi 
calitatea muncii prestate. Salariul 
lunar al condamnaţilor nu poate 
fi mai mic decît salariul minim pe 
ţară, luîndu-se în considerare in-
dexările şi majorările stabilite.

Salariul reprezintă orice re-
compensă sau cîştig evaluat în 
bani, plătit salariatului de către 
angajator în temeiul contractului 
individual de muncă, pentru mun-
ca prestată sau care urmează a fi 
prestată.

La stabilirea şi achitarea sala-
riului nu se admite nicio discrimi-
nare pe criterii de vîrstă, handicap, 
origine socială, situaţie familială, 
apartenenţă etnică, rasă sau naţio-
nalitate, opţiuni politice sau con-
vingeri religioase, apartenenţă sau 
activitate sindicală.

Salariul minim reprezintă mări-
mea minimă a retribuţiei evaluată 
în monedă naţională, mărime sta-
bilită de către stat pentru o muncă 
simplă, necalificată, sub nivelul 
căreia angajatorul nu este în drept 
să plătească pentru norma de mun-
că pe lună sau pe o oră îndeplinită 
de salariat.

Salariul mediu include toate 
drepturile salariale din care, con-
form legislaţiei în vigoare, se cal-
culează contribuţiile de asigurări 
sociale de stat obligatorii [8, p. 
65-66].

În cazul salarizării pe unitate 
de timp, salariaţilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani salariul li se plăteşte 
ţinîndu-se cont de durata redusă a 
muncii zilnice. Munca salariaţilor-
minori care lucrează în acord este 
retribuită în baza tarifelor pentru 
munca în acord stabilite salariaţi-
lor adulţi.

Este esenţială reglementarea 
renumerării muncii suplimenta-
re a salariaţilor. Astfel, în cazul 
retribuirii muncii pe unitate de 
timp, pentru primele două ore se 
retribuie în mărime de cel puţin 
1,5 salarii tarifare stabilite salaria-
tului pe unitate de timp, iar pentru 
orele următoare – cel puţin în mă-
rime dublă. Retribuirea muncii în 
acord, pentru munca suplimentară 
se plăteşte un adaos de cel puţin 
50% din salariul tarifar al sala-
riatului de categoria respectivă, 
remunerat pe unitate de timp pen-
tru primele 2 ore, şi în mărime de 
cel puţin 100% din acest salariu 
tarifar – pentru orele următoare. 
Compensarea muncii suplimenta-
re cu timp liber nu se admite.

Munca prestată în zilele de 
odihnă şi în cele de sărbătoare ne-

lucrătoare cu menţinerea salariului 
mediu este retribuită:

- salariaţilor care lucrează în 
acord – cel puţin în mărime dublă 
a tarifului în acord;

- salariaţilor a căror muncă este 
retribuită în baza salariilor tarifa-
re pe oră sau pe zi – cel puţin în 
mărimea dublă a salariului pe oră 
pe zi;

- salariaţilor a căror muncă 
este retribuită cu salariu lunar – 
cel puţin în mărimea unui salariu 
pe unitate de timp sau a renume-
raţiei de o zi peste salariu, dacă 
munca în ziua de repaus sau cea 
de sărbătoare nelucrătoare a fost 
prestată în limitele normei lunare 
a timpului de muncă şi cel puţin 
în mărime dublă a salariului pe 
unitate de timp sau a remuneraţiei 
de o zi peste salariu, dacă munca 
a fost prestată peste norma lunară 
[2, p. 48].

La dorinţa salariatului care a lu-
crat în ziua de repaus sau în cea de 
sărbătoare nelucrătoare, acestuia i 
se poate acorda o altă zi liberă. În 
acest caz, munca prestată în ziua de 
sărbătoare nelucrătoare este retri-
buită în mărime ordinară, iar ziua 
de repaus nu este retribuită.

Pentru munca prestată în pro-
gram de noapte se stabileşte un 
adaos în mărime de cel puţin 0,5 
din salariul tarifar pe unitate de 
timp stabilit salariatului.

În caz de neîndeplinire a nor-
melor de producţie din vina anga-
jatorului, retribuirea se face pentru 
munca efectiv prestată de salariat, 
dar nu mai puţin decît în mărimea 
unui salariu mediu al salariatului 
calculat pentru aceeaşi perioadă 
de timp. În situaţia de neîndepli-
nire a normelor de producţie fără 
vina salariatului sau a angajato-
rului, salariatului i se plăteşte cel 
puţin 2/3 din salariul tarifar. În 
caz de neîndeplinire a normelor 
de producţie din vina salariatului, 
retribuirea se efectuează potrivit 
muncii prestate.

Modul de retribuire a muncii în 
caz de producere a rebutului este 
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reglementat astfel: rebutul produs 
fără vina salariatului este retribuit 
la fel ca şi articolele bune. În cazul 
rebutului total din vina salariatu-
lui, retribuirea se va face în func-
ţie de gradul de utilitate a produ-
sului, conform unor tarife reduse 
[9, p. 63].

Remunerarea condamnaţilor 
antrenaţi la munca de deservire 
socială a penitenciarelor se efectu-
ează conform legislaţiei în vigoare 
din contul mijloacelor bugetare.

Cuantumul minim al salariatu-
lui este garantat deţinuţilor numai 
cu condiţia executării de către ei a 
obligaţiilor de muncă în orele de 
program stabilite de legislaţie şi 
de contract. În cuantumul minim al 
salariatului nu se includ suplimen-
tele, sporurile la salariu, premiile, 
precum şi celelalte recompense.

Sumele primite de deţinut în 
calitate de remunerare pentru 
munca prestată se impozitează şi 
se transferă pe contul lui de pecu-
liu. Reţinerile din remunerarea de-
ţinutului în temeiul documentelor 
executorii nu pot depăşi 75% din 
cîştigul lunar. Indiferent de mări-
mea reţinerilor, la contul de pecu-
liu al deţinutului se transferă cel 
puţin 25% din cîştigul lunar. Din 
salariul deţinutului nu pot fi reţinu-
te cheltuielile pentru întreţinerea 
lui în decursul detenţiei, inclusiv 
pentru alimentaţie, îmbrăcăminte 
şi asistenţă medicală, cu excepţia 
cheltuielilor legate de tratamentul 
automutilării intenţionate.

Deţinutul poate expedia mij-
loace băneşti aflate la contul lui 
de peculiu soţului, unei rude apro-
piate sau unei alte persoane. Con-
damnaţilor sosiţi din izolatoarele 
de urmărire penală sau din alte 
instituţii penitenciare li se permite 
în prima lună de lucru, pînă la cal-
cularea salariului, cu condiţia că 
au o atitudine conştiincioasă faţă 
de muncă şi nu încalcă regimul 
de deţinere, să procure la magazi-
nele instituţiei produse alimenta-
re şi obiecte de primă necesitate, 
din contul avansurilor acordate în 

contul cîştigului viitor. În caz de 
necesitate, administraţia peniten-
ciarului acordă condamnaţilor un 
avans de 50% din remunerarea 
medie lunară. Dreptul de a utiliza 
mijloacele de la conturile de pe-
culiu şi de atribuire a avansului se 
acordă de şeful penitenciarului la 
cererea scrisă a deţinuţilor. 

Avînd în vedere cele relata-
te, putem afirma că munca este 
o coordonată majoră a executării 
pedepsei privative de libertate, ea 
constituind o pîrghie importantă 
în combaterea criminalităţii, în re-
educarea socială şi în reîncadrarea 
infractorilor în societate.

Răspunderea materială a con-
damnaţilor este o parte componen-
tă a statutului lor juridic în timpul 
executării pedepsei. Condiţiile în 
care survine răspunderea materia-
lă a persoanelor care-şi ispăşesc o 
pedeapsă privativă de libertate în 
general nu se deosebesc de condi-
ţiile aplicate în cazul persoanelor 
libere.

Răspunderea materială a per-
soanelor ce execută pedepse pri-
vative de libertate este unul din 
factorii care contribuie la educarea 
unui comportament grijuliu faţă 
de inventar, utilaje şi alte bunuri 
ale instituţiilor penitenciare.

Condamnaţii poartă răspun-
dere materială pentru cauzarea 
prejudiciului material persoa-
nelor juridice şi fizice în timpul 
executării pedepsei, în mărimea 
stabilită de legislaţia în vigoare. 
Astfel, pentru prejudiciul provo-
cat în timpul relaţiilor de muncă, 
valoarea prejudiciului va fi esti-
mată conform prevederilor legis-
laţiei muncii. Pentru prejudiciul 
cauzat prin alte acţiuni, valoarea 
prejudiciului se va estima con-
form legislaţiei civile.

Condamnatul este obligat să re-
pare prejudiciul cauzat instituţiei 
penitenciare, precum şi cheltuieli-
le adăugătoare, legate de curmarea 
evadării sale sau tratamentului au-
tomutilării intenţionate, cu excep-
ţiile prevăzute de lege [5, p. 138].

Reieşind din cele menţionate, 
putem spune că răspunderea ma-
terială, conform legislaţiei mun-
cii, reprezintă una ditre formele 
răspunderii juridice, care impune 
obligaţia persoanelor încadrate cu 
contract de muncă de a repara, în 
condiţiile legii, prejudiciul pro-
vocat unităţii în cursul executării 
contractului printr-o faptă ilicită, 
în legătură cu munca lor, săvîrşită 
cu vinovăţie.

Legislaţia stabileşte că sînt 
pasibili de răspundere materială 
doar salariaţii vinovaţi. Astfel, în 
dreptul muncii salariatul răspunde 
material doar atunci cînd sînt în-
trunite condiţiile:

a) survenirea prejudiciului;
b) acţiunea ilegală a salariatu-

lui;
c) legătura cauzală dintre pre-

judiciul cauzat şi acţiunile sau in-
acţiunile salariatului;

d) vinovăţia salariatului.
La stabilirea răspunderii ma-

teriale se ia în consideraţie numai 
prejudiciul direct. Dacă prejudi-
ciul material a fost cauzat printr-o 
faptă ce întruneşte semnele com-
ponenţei de infracţiune, răspunde-
rea se stabileşte potrivit Codului 
penal.

Salariatul este absolvit de răs-
pundere materială dacă prejudiciul 
a fost cauzat de forţă majoră, con-
firmate în modul stabilit, de extre-
mă necesitate, de legitimă apărare, 
de executare a unei obligaţii legale 
sau contractuale, precum şi în limi-
tele riscului normal de producţie. 
De asemenea, salariaţii nu răspund 
pentru pierderile interne procesului 
de producţie, care se încadrează 
în limitele prevăzute de normele 
tehnologice sau de legislaţia în vi-
goare, pentru prejudiciile materiale 
provocate în circumstanţe neprevă-
zute, care nu puteau fi înlăturate, 
precum şi în alte cazuri similare. 
Condamnaţii nu răspund pentru 
pagubele provocate de uzul normal 
al bunurilor predate în folosinţă 
sau pentru cele provenite din riscul 
normal al muncii.
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Ţinînd cont de circumstanţe-
le concrete în care a fost cauzat 
prejudiciul material, administraţia 
unităţii este în drept să renunţe, 
integral sau parţial, la repararea 
acestuia de către lucrătorul vino-
vat.

Legislaţia muncii stabileşte 
două modalităţi de răspundere 
materială: răspunderea materială 
limitată şi cea deplină.

Răspunderea materială limita-
tă constă în obligaţia salariatului 
de a recupera prejudiciul cauzat 
în limitele salariului mediu lunar. 
Dacă recuperarea daunei depăşeş-
te limita stabilită, ea nu poate fi re-
ţinută în întregime de la salariat.

Răspunderea materială depli-
nă este obligaţia salariatului de a 
repara prejudiciul cauzat în mări-
mea deplină, fără nicio restricţie 
sau limitare. Acest mod de răspun-
dere este strict stabilit de legisla-
ţie. Salariatul poartă răspundere 
materială în mărimea deplină a 
prejudiciului material cauzat din 
vina sa angajatorului în cazurile 
în care:

- între salariat şi angajator a 
fost încheiat un contract de răs-
pundere materială deplină pentru 
neasigurarea integrităţii bunuri-
lor şi a altor valori care i-au fost 
transmise pentru păstrare sau în 
alte scopuri;

- salariatul a primit bunurile şi 
alte valori spre decontare în baza 
unei procuri unice sau în baza al-
tor documente unice;

- prejudiciul a fost cauzat în 
urma acţiunilor sale culpabile in-
tenţionate, stabilite prin hotărîre 
judecătorească;

- prejudiciul a fost cauzat de 
un salariat aflat în stare de ebrie-
tate alcoolică, narcotică sau toxi-
că, stabilită în modul prevăzut de 
lege;

- prejudiciul a fost cauzat prin 
lipsă, distrugere sau deteriorare 
intenţionată a materialelor, semi-
fabricatelor, produselor, inclusiv 
în timpul fabricării lor, precum 
şi a instrumentelor, aparatelor de 

măsurat, tehnicii de calcul, echi-
pamentului de protecţie şi a altor 
obiecte pe care unitatea le-a libe-
rat salariatului în folosinţă;

- în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, salariatului îi revine răs-
punderea materială deplină pentru 
prejudiciul cauzat angajatorului în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor de 
muncă;

- prejudiciul a fost cauzat în 
afara exerciţiunii funcţiunii.

Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 
ani poartă răspunderea materială 
deplină doar pentru cauzarea in-
tenţionată a prejudiciului material, 
precum şi a prejudiciului cauzat în 
stare de ebrietate alcoolică, narco-
tică ori toxică, stabilită în modul 
prevăzut de legislaţie, sau în urma 
comiterii unei infracţiuni.

Legislaţia muncii prevede şi 
posibilitatea răspunderii materia-
le colective (de brigadă). În cazul 
în care salariaţii execută în comun 
anumite genuri de lucrări legate 
de păstrarea, prelucrarea, vînza-
rea, transportare sau folosirea în 
procesul muncii a valorilor ce le-
au fost transmise, fiind imposibilă 
delimitarea răspunderii materiale 
a fiecărui salariat şi încheierea cu 
acesta a unui contract cu privire la 
răspunderea materială individuală 
deplină, poate fi instituită răspun-
derea colectivă. 

Mărimea prejudiciului material 
cauzat angajatorului se determină 
conform pierderilor reale, calcula-
te în baza datelor de evidenţă con-
tabilă. În cazul sustragerii, pier-
derii, distrugerii sau deteriorării 
bunurilor angajatorului atribuite 
la mijloacele fixe, mărimea pre-
judiciului material se calculează 
pornindu-se de la costul de inven-
tar al valorilor materiale, minus 
uzura, conform normelor stabilite. 
De asemenea, în caz de sustrage-
re, lipsă, distrugere sau deteriorare 
intenţionată a valorilor materiale, 
cu excepţia celor atribuite la mij-
loacele fixe, prejudiciul se stabi-
leşte pornindu-se de la preţurile 
din localitatea respectivă la data 

cauzării prejudiciului, conform 
datelor statistice.

Răspunderea materială prevă-
zută de legislaţia civilă survine în 
urma prejudiciului cauzat de către 
condamnaţi în afara îndeplinirii 
obligaţiilor de muncă [6, p. 45].

Răspunderea civilă, fiind in-
stituţia juridică de drept civil care 
cuprinde totalitatea normelor ce 
reglementează condiţiile în care o 
persoană răspunde pentru prejudi-
ciul cauzat altei persoane şi poate 
fi obligat să repare acest prejudi-
ciu, există în două forme: delictu-
ală şi contractuală. Răspunderea 
civilă delictuală este obligaţia 
unei persoane de a repara prejudi-
ciul cauzat din faptele ilicite. Răs-
punderea civilă contractuală este 
obligaţia debitorului, care izvo-
răşte dintr-un contract, de a repa-
ra prejudiciul cauzat creditorului 
prin faptul neexecutării, execută-
rii necorespunzătoare sau tardive 
a prestaţiei datorate.

Constituţia RM, prin art. 35, 
garantează dreptul cetăţenilor la 
învăţătură şi dispune că acest drept 
este asigurat prin învăţămîntul ge-
neral obligatoriu, prin învăţămîn-
tul liceal şi prin cel profesional, 
prin învăţămîntul superior, pre-
cum şi prin alte forme de instruire 
şi de perfecţionare. Reieşind din 
prevederile constituţionale, legiu-
itorul stipulează că în penitenciare 
se organizează în mod obligatoriu 
învăţămîntul secundar general al 
condamnaţilor.

De asemenea, şi art. 77 al An-
samblului de reguli minime pentru 
tratamentul deţinuţilor arată că 
trebuie să se ia măsuri pentru a se 
desfăşura instruirea tuturor deţinu-
ţilor capabili să profite de aceasta, 
inclusiv instruirea religioasă. In-
struirea analfabeţilor şi a tinerilor 
deţinuţi trebuie să fie obligatorie 
şi administraţia trebuie să vegheze 
cu atenţie asupra acesteia. După 
posibilităţi, instruirea deţinuţilor 
trebuie să fie în concordanţă cu 
sistemul învăţămîntului public, 
pentru ca aceştia să-şi poată conti-
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nua pregătirea fără dificultăţi după 
punerea în libertate.

Distincţia dintre educaţie şi 
formare poate fi, practic, puţin 
semnificativă pentru populaţia pe-
nitenciară. Mulţi deţinuţi au puţine 
calificări educative şi au nevoie să 
obţină competenţe de bază. Edu-
caţia în închisoare poate beneficia 
de o exploatare intensivă a resur-
selor umane (de exemplu, printre 
populaţia penitenciară putem găsi 
indivizi calificaţi, care pot fi utili-
zaţi în activităţile de învăţămînt şi 
de formare a celorlalţi deţinuţi).

O primă măsură în această direc-
ţie este posibilă în penitenciarele cu 
resurse educative limitate prin folo-
sirea deţinuţilor care ştiu să citeas-
că, pentru a le explica altor deţinuţi 
regulile şi regulamentele referitoare 
la închisoare, inclusiv normele de 
drept naţional şi internaţional. Edu-
caţia şi instruirea pot fi necesare şi 
pentru recîştigarea autorespectului 
condamnatului şi a speranţei de re-
integrare în societate.

Organizarea instruirii genera-
le presupune că şi condamnaţii în 
vîrstă de peste 50 de ani, invalizi 
de gradul I, precum şi condamna-
ţii la detenţiune pe viaţă urmează 
învăţămîntul secundar la dorin-
ţă. La solicitarea condamnatului, 
administraţia penitenciarului şi 
autoritatea administraţiei publice 
locale îi creează condiţii pentru 
învăţămîntul secundar profesional 
sau învăţămîntul superior.

Pentru facilitarea procesului 
de instruire, în fiecare penitenciar 
funcţionează o bibliotecă pentru 
uzul categoriilor de condamnaţi, 
alcătuită adecvat din literatură ar-
tistică şi de instruire, iar condam-
naţii sînt încurajaţi să frecvente-
ze biblioteca. Fondul de carte se 
completează din contul veniturilor 
proprii de către Departamentul 
Instituţiilor Penitenciare, adminis-
traţia penitenciarului, precum şi 
din sponsorizări şi donaţii cu con-
cursul instituţiilor şi organizaţiilor 
interesate [5, p. 63].

Crearea condiţiilor pentru în-

văţămîntul secundar şi superior al 
condamnaţilor, fondarea, reorga-
nizarea şi lichidarea instituţiilor de 
învăţămînt din sistemul penitenci-
ar se efectuează în modul stabilit 
de Ministerul Justiţiei, de comun 
acord cu Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului.

Obţinerea de către condam-
naţi a unor studii în instituţiile 
penitenciare reprezintă un ajutor 
administraţiei în munca educati-
vă cu aceştia. Instruirea generală 
şi profesională are o mare impor-
tanţă la corectarea condamnaţilor 
şi prevenirea altor infracţiuni din 
partea lor.

În situaţia în care cea mai mare 
parte a condamnaţilor nu sînt an-
trenaţi în muncă, instruirea devi-
ne una din ocupaţiile social utile 
principale, destinată sa-i abată pe 
condamnaţi de la gînduri, intenţii 
şi fapte rele, acţiuni social peri-
culoase. Lipsa de specialitate, de 
deprinderi de muncă constituie un 
factor criminogen, ce duce adesea 
la comiterea infracţiunilor. 

Instruirea profesională a con-
damnaţilor este o problemă com-
plexă şi dificilă, deoarece, pe de 
o parte, această calificare se face 
în penitenciar, care are o gamă 
restrînsă de profesiuni şi îndru-
mători competenţi, iar pe de altă 
parte, este vorba despre persoane 
condamnate, care ispăşesc o pe-
deapsă şi care nu pot să aibă în 
suficientă măsură grija calificării 
profesionale, ei trebuie să şi mun-
cească în „contul” pedepsei lor. 
În afară de aceasta, condamnatul 
îndemnat la calificare profesiona-
lă trebuie să fie cunoscut şi sub 
raportul capacităţii mintale, ap-
titudinilor, înclinaţiilor, pentru a 
se şti în ce direcţie să fie orientat 
profesional. De asemenea, urmea-
ză de ţinut cont de faptul că unii 
condamnaţi execută o pedeapsă de 
scurtă durată, de cîteva luni, alţii 
o pedeapsă de durată mijlocie, de 
1-2 ani. Problema este complexă 
şi trebuie căutate soluţii diferenţi-
ate, aceste rezolvări fiind condiţi-

onate de situaţia condamnaţilor şi 
de condiţiile şi posibilităţile peni-
tenciarului.

Instruirea profesională a con-
damnaţilor în diferite specialităţi 
este organizată în scopul pregătirii 
teoretice şi cultivării deprinderilor 
practice în profesia obţinută, pre-
cum şi pentru protecţia social-ju-
ridică a condamnaţilor după libe-
rarea din instituţiile penitenciare 
şi plasarea lor ulterioară în cîmpul 
muncii [5, p. 94].

Prin educaţie înţelegem un fe-
nomen social general, permanent 
şi continuu, în cadrul căruia se 
face un transfer de valori spiritu-
ale, politice, morale, ştiinţifice, 
juridice, culturale, religioase, în 
scopul formării şi dezvoltării per-
sonalităţii omului. Administraţia 
penitenciarului, cu concursul au-
torităţilor administraţiei publice 
şi asociaţiilor obşteşti interesate, 
creează baza tehnico-materială 
necesară pentru asigurarea muncii 
educative cu condamnaţii. Această 
muncă se efectuează diferenţiat, în 
funcţie de tipul penitenciarului şi 
de regimul de detenţie stabilit, pre-
cum şi în conformitate cu progra-
mul penitenciar model, programul 
penitenciar de bază al instituţiei 
respective şi programul individual 
al deţinutului. Totodată, se va ţine 
cont de particularităţile individu-
ale ale persoanei condamnatului, 
utilizîndu-se instrumente de in-
fluenţă individuale sau în grup, în 
baza metodelor psihopedagogice, 
precum şi alte activităţi planificate 
şi organizate în cadrul Consiliului 
educatorilor, activitatea căruia este 
reglementată prin ordinul directo-
rului general al Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare. 

Participarea condamnatului la 
acţiuni educative se ia în conside-
rare la determinarea gradului său 
de corijare, precum şi la stabilirea 
măsurilor de stimulare. În ordinea 
de zi a penitenciarului pot fi pre-
văzute măsuri educative şi partici-
parea la ele este obligatorie pentru 
condamnaţi.
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Formele principale ale muncii 
educative cu condamnaţii, prevă-
zute de legislaţie, sînt: activităţile 
educative; instruirea profesională; 
activităţi de creaţie; activităţi spi-
rituale (religioase); consiliere psi-
hologică; asistenţă socială; activi-
tăţi sportive; frecventarea biblio-
tecilor; activităţi în timpul liber; 
activitate de profilaxie individu-
ală. De asemenea, putem numi şi 
altfel de activităţi importante, cum 
ar fi: activitatea de muncă, educa-
rea conştiinţei de drept, munca de 
agitaţie şi lămurire. 

Munca educativă se efectuează 
în încăperi speciale, sub suprave-
gherea reprezentanţilor persona-
lului penitenciar. La regim iniţial 
şi comun în penitenciare de tip 
închis, la regim iniţial în peniten-
ciare de tip semiînchis, celulele în 
care se deţin condamnaţii la deten-
ţiune pe viaţă, precum şi în celule-
le izolatorului disciplinar, munca 
educativă este efectuată nemijlocit 
în celule.

Educaţia prin activitatea de 
muncă presupune cultivarea la 
condamnat a orientării ferme spre 
munca cinstită. Acest lucru este 
foarte dificil, deoarece o mare par-
te din condamnaţi este convinsă 
că munca cinstită nu le asigură bu-
năstarea, de aceea – cred ei – este 
mai convenabil să fure, să jefuias-
că, să mintă, să ducă o viaţă uşoa-
ră, antisocială [11, p. 127].

Liderii lumii criminale concep 
munca cinstită ca o încălcare a 
„tradiţiilor”, a „codului deontolo-
gic hoţesc”. Educaţia prin muncă 
trebuie să fie opusă acestei pozi-
ţii amorale, distrugătoare pentru 
persoană şi societate. Prin diferite 
metode, condamnatul trebuie con-
vins că munca cinstită în locurile 
de detenţie şi după liberare este 
singura cale bună pentru el, accep-
tată de societate şi prin care poa-
te să evite recidiva infracţiunilor. 
Totodată, o problemă a educării 
prin muncă este lipsa locurilor de 
muncă în penitenciare. 

O altă formă a muncii educa-

tive este formarea conştiinţei de 
drept la condamnaţi, lămurirea 
legislaţiei avînd ca scop formarea 
unei culturi juridice, a respectului 
faţă de lege şi a tendinţei de res-
pectare strictă a ei. Educaţia juri-
dică are o mare importanţă, fiind-
că anume din cauza încălcării legii 
condamnaţii au ajuns în locurile 
de detenţie şi mulţi dintre ei, mai 
ales minorii, declară că, dacă ar fi 
cunoscut legea şi consecinţele în-
călcării ei, n-ar fi încălcat-o nici-
odată. 

În instituţiile penitenciare sînt 
create de asemenea consilii ale 
sectoarelor şi ale penitenciarelor, 
din care fac parte condamnaţi care 
sînt caracterizaţi pozitiv. Compo-
nenţa consiliilor sus-numite se ale-
ge la adunările generale ale con-
damnaţilor ori ale reprezentanţilor 
lor şi este aprobată de către şeful 
instituţiei. Consiliile sectoarelor şi 
ale penitenciarelor îşi organizează 
lucrul conform planurilor accepta-
te la şedinţa consiliului şi aprobate 
de şeful sectorului sau de cel al in-
stituţiei. În componenţa consiliilor 
colectivelor se formează secţii pe 
direcţiile principale ale activităţii 
lor: de profilaxie a delictelor; de 
producere; de instruire generală; 
de instruire profesională; de cul-
tură fizică şi sport; de activitate 
culturală; de sanitărie ş. a.

Deşi au un anumit grad de in-
dependenţă, organizaţiile de iniţi-
ativă ale condamnaţilor activează 
sub conducerea şi controlul per-
manent al administraţiei peni-
tenciarului. Hotărîrile lor nu sînt 
valabile fără aprobarea şefului de 
sector sau al instituţiei. Ele pot 
îndeplini cu succes sarcinile puse 
în faţa lor numai în cazul în care 
sînt organizate pe principiile strict 
determinate în lege şi activează în 
limitele împuternicirilor stabilite.

Educaţia politico-ideologică 
a condamnaţilor se bazează pe 
ideologia trasată de Constituţia 
RM, pe ideile umanismului şi de-
mocraţiei. Condamnaţilor le sînt 
explicate ideile politice pe care 

se bazează Constituţia, trăsături-
le de bază ale sistemului politic 
şi economic al RM, ale structurii 
de stat, împuternicirile Parlamen-
tului, Preşedintelui, Guvernului 
şi ale altor instituţii ale puterii de 
stat, direcţiile de bază ale politicii 
interne şi externe a RM etc. Prin 
intermediul educaţiei politico-ide-
ologice, la condamnaţi se cultivă 
deprinderi de cultură politică, de 
orientare în evenimentele politie 
şi de participare în viaţa politică.

Educaţia estetică are menirea 
de a familiariza condamnaţii cu 
marile realizări ale artei, a le trezi 
simţul aportului la dezvoltarea cul-
turii umane şi a responsabilităţii lor 
pentru păstrarea valorilor culturale 
şi comportarea în societate.

Educaţia economică este ori-
entată spre iniţierea în principiile 
de bază ale funcţionării economiei 
de piaţă şi adaptării condamnaţilor 
la noile condiţii economice.

Educaţia ecologică se bazează 
pe necesitatea unui comportament 
respectuos faţă de natură ca mediu 
firesc de habitaclu al omului. 

Concluzii. Dacă la început 
munca penitenciară avea rolul de 
a-l ţine pe deţinut permanent ocu-
pat şi de a-i epuiza energia, în de-
cursul timpului munca a căpătat 
un scop educativ-formativ, dis-
cuţia orientîndu-se spre întreba-
rea: Care deţinuţi şi în ce măsură 
sînt obligaţi la prestarea muncii 
penitenciare şi în ce măsură de-
ţinuţii au un drept la muncă? De 
asemenea, s-a pus întrebarea: În 
ce măsură deţinuţii au dreptul la 
prestarea muncii în comun sau în 
celulă?

Desigur, în societatea noastră, 
această obligare la muncă este re-
glementată într-un spirit umanist. 
Munca condamnatului nu trebuie 
să ducă la epuizarea acestuia, nu 
trebuie să fie degradantă şi nici 
arbitrară, dimpotrivă, ea trebuie 
să se desfăşoare în condiţii supor-
tabile şi raţionale. În lege se pre-
vede că „executarea pedepsei nu 
trebuie să cauzeze suferinţe fizice 
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şi nici să înjosească demnitatea 
persoanei condamnate”. În mod 
deosebit trebuie accentuat faptul 
că la muncă sînt obligaţi numai 
condamnaţii apţi de a lucra şi că 
supunerea la muncă este precedată 
de un examen medical şi alte ase-
menea măsuri.
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Introducere. Domeniul de de-
servire a populației este unul 

complex și variat, fapt care impune 
mecanisme specifice și bine calcu-
late de intervenție a mijloacelor ju-
ridice, în particular juridico-penale, 
în această sferă. Aceste relații soci-
ale suportă modificări de la o etapă 
la alta de dezvoltare a societății, iar 
din perspectiva tendințelor de dez-
voltare actuală a Republicii Moldo-
va ele au fost conturate sub un alt 
unghi de vedere decît în trecutul nu 
prea îndepărtat.

Din aceste raționamente, pare 
a fi absurdă ideea de modificare a 
relațiilor sociale incidente răspun-
derii penale, fără a modifica însăși 
intervenția în cadrul acestor relații 
sociale. 

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Conform art. 256 Cod penal al 
RM, infracțiunea de primire a unei 
remunerații ilicite pentru îndeplini-
rea lucrărilor legate de deservirea 
populației este descrisă ca fiind pri-
mirea, prin extorcare, de către un sa-
lariat dintr-o întreprindere, instituţie 
sau organizaţie, a unei remuneraţii 
sau a altor avantaje patrimoniale 
pentru îndeplinirea unor lucrări sau 

pentru prestarea unor servicii în sfe-
ra comerţului, alimentaţiei publice, 
transportului, deservirii sociale, co-
munale, medicale sau de altă natură, 
lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile 
de serviciu ale acestui salariat.

Deci, elementul material al 
infracțiunii constă în acțiunea de 
primire de către un salariat a unei 
sume de bani sau a altor foloase [5, 
p. 130]. Unii autori ruși menționează 
că această faptă constă în primirea 
de la cetățeni, prin extorcare, a unei 
remunerații ilicite pentru îndeplini-
rea lucrărilor legate de deservirea 
populației pentru realizarea altor 
acțiuni în domeniul comerțului, de-
servirii sociale, comunale, medica-
le, de transport ori din altă sferă de 
deservire a populației [6, p. 14]. 

Prin „primire” se are în vedere 
luarea în posesie a unui bun care se 
înmînează; încasarea unei sume de 
bani; acceptarea unui serviciu, pri-
vilegiu, avantaj etc. Pentru existența 
infracțiunii, nu interesează dacă făp-
tuitorul primește remunerația direct 
sau indirect, prin intermediul unei 
alte persoane. Persoana interpusă 
trebuie să răspundă pentru compli-
citate la infracțiunea prevăzută de 
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SUMMARY
Conceptualization of the need to involve criminal liability in the sphere of the 

provision of services and works led to clarifying and defining the limits of this 
liability in order to target the implications of the legislature to improve the legal 
framework and uniformity of judicial practice liability criminal illicit receipt of a 
payment for the performance of works related to public service.
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REZUMAT
Conceptualizarea necesității implicării răspunderii penale în sfera prestării 

serviciilor și de executare a lucrărilor a generat clarificarea și precizarea limite-
lor acestei răspunderi juridice, în vederea direcționării implicațiilor legiuitorului 
în scopul perfecționării cadrului normativ și uniformizarea practicii judiciare în 
materia răspunderii penale pentru primirea unei remunerații ilicite la îndeplinirea 
lucrărilor legate de deservirea populației.
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