Ce trebuie să știu dacă am fost
ELIBERAT ÎNAINTE DE TERMEN
DIN PENITENCIAR?
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1. Aflîndu-mă în închisoare, aş putea fi eliberat înainte de ispăşirea termenului stabilit de judecată?
Poţi fi eliberat înaintea expirării termenului stabilit de instanţa de judecată, dacă respecți anumite condiţii:
• în perioada aflării în închisoare, să repari integral daunele materiale cauzate de infracţiune;
• să iei parte la activitățile cultural-educative organizate în închisoare;
• să participi la munci remunerate sau neremunerate
de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului;
• să contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi
medico-sanitare de detenţie.
2. După ce perioadă de ispăşire a pedepsei în închisoare pot fi liberat înainte de termen?
Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
poate fi aplicată dacă tu, avînd la momentul săvîrşirii infracţiunii 18 ani, ai executat efectiv:
• cel puţin 1/2 din termenul de pedeapsă stabilit pentru
săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea penală
prevede în calitate de pedeapsă maximă închisoa3

re pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv (infracțiuni
uşoare) sau a unei infracțiuni pentru care pedeapsa
maximă cu închisoare este de pînă la 5 ani inclusiv
(infracţiuni mai puţin grave);
• cel puţin 2/3 din termenul de pedeapsă stabilit pentru
săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea penală
prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv (grave);
• cel puţin 3/4 din termenul de pedeapsă stabilit pentru
o infracţiune săvîrşită cu intenţie pentru care legea
penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe
un termen ce depăşeşte 12 ani şi dacă anterior ai fost
eliberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen.

3. Dacă anterior am fost eliberat înainte de termen,
însă am fost întors la închisoare, pot fi din nou eliberat înainte de termen?
Conform art. 91 din Codul penal al Republicii Moldova,
poţi fi din nou eliberat numai după ispăşirea a ¾ din perioada pedepsei cu închisoarea.
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4. Pot fi eliberat de pedeapsă total sau numai parţial?
De pedeapsa cu închisoarea poţi fi eliberat pe perioada
care a rămas neexecutată, iar dacă ai fost condamnat şi
la o pedeapsă complementară, spre exemplu privarea de
dreptul de a lucra în vreo instituţie, atunci poţi fi liberat
în întregime sau parţial şi de pedeapsa complementară.
5. Care este procedura de eliberare înainte de termen?
Dacă doreşti să fii eliberat înainte de termen, trebuie să
depui o cerere la administraţia închisorii. Cererea ta va fi
discutată la comisia administrativă a închisorii. În termen
de o lună, administraţia închisorii va adopta o hotărîre
privind propunerea pentru liberarea condiţionată de
pedeapsă înainte de termen sau privind refuzul în acest
sens. Dacă este luată hotărîrea de a te propune pentru
eliberare, atunci, în termen de 5 zile de la data adoptării
hotărîrii, materialele se trimit la instanţa de judecată.
6. Dacă administraţia refuză să prezinte propunerea
în acest sens în instanța de judecată?
În cazul acesta tu ai dreptul să depui o cerere nemijlocit
în instanţa de judecată, în conformitate cu articolul 266
din Codul de executare al Republicii Moldova.
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7. E posibil ca instanţa de judecată să-mi refuze cererea?
Refuzul e posibil. În cazul în care instanţa de judecată respinge cererea, depunerea repetată a cererii poate avea
loc după înlăturarea motivelor de fapt şi/sau de drept invocate de instanţă la respingere. Spre exemplu, instanţa
de judecată poate respinge cererea ta pe motiv că încalci
regimul de detenţie în penitenciar sau nu participi la
munci neremunerate pe teritorilul penitenciarului. Dacă
te conformezi şi îndeplineşti cerinţele regimului, atunci
se poate considera că te-ai corectat.
8. Dacă am fost eliberat înainte de termen, sînt limitat în ceva sau sînt total liber?
Libertatea este condiţionată, cu alte cuvinte tu eşti liber
cu unele condiţii. Principala condiţie este să nu săvîrşeşti
infracţiuni. De asemenea, să ai o comportare destoinică şi
să nu încalci ordinea publică. Judecătorul poate să pună
şi alte condiţii, cum ar fi de exemplu:
• să nu-ţi schimbi domiciliul fără consimţămîntul serviciului probaţiune;
• să nu frecventezi anumite locuri;
• să urmezi un tratament în caz de alcoolism, narco6

manie, toxicomanie sau de boală venerică;
• să participi la unele programe psihosociale;
• să acorzi susţinere materială familiei victimei;
• să repari daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;
• să prestezi muncă neremunerată în folosul comunităţii;
• să fii supravegheat electronic cu brăţară la mînă sau
la picior.
După eliberare vei fi supravegheat de Serviciul de probaţiune.
Fii atent!
În decursul termenului de eliberare, instanţa de judecată
poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite
anterior ori adăuga altele noi.
9. Pe ce perioadă voi fi supravegheat?
Vei fi supravegheat pe perioada care a rămas neexecutată în închisoare. Această perioadă va fi indicată în hotărîrea instanţei de judecată privind eliberarea ta.
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10. După ce hotărîrea a devenit definitivă, ce trebuie
să fac? Unde să mă adresez?
După pronunțarea de către instanţa de judecată a hotărîrii privind eliberarea ta, este necesar să te prezinţi, în
termen de 5 zile din data eliberării, la Biroul de probaţiune din localitatea în care ai domiciliul. Acolo te adresezi
şefului biroului și acesta, după o discuţie, te va îndrepta
către un consilier de probaţiune, care va lucra cu tine în
continuare.
Consilierul de probaţiune va supraveghea cum respecți
condițiile eliberării tale, dacă nu încalci ordinea publică
și/sau condiţiile puse de judecător. De asemenea, în caz
de necesitate, îți va acorda ajutor și se va ocupa de resocializarea ta.
Consilierul de probaţiune are dreptul:
• să te cheme pentru a desfăşura activităţi de probaţiune;
• să-ți solicite îndeplinirea obligaţiilor impuse;
• să te viziteze la domiciliu, la locul de muncă sau de
învăţătură;
• să te sancţioneze, dacă încalci condiţiile eliberării.
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11. Ce reprezintă Biroul de probaţiune?
Biroul de probaţiune este organul care se ocupă cu resocializarea persoanelor eliberate din detenţie. Biroul de
probaţiune ţine evidenţa ta pe perioada rămasă neexecutată şi poate acorda asistenţă postpenitenciară.
12. Prin ce se manifestă asistenţa postpenitenciară?
Asistența postpenitenciară poate fi exprimată prin:
• prezentarea informaţiei despre posibilităţile acordării unui loc de trai;
• acordarea ajutorului în căutarea unui loc de muncă;
• acordarea ajutorului în repartizarea în aziluri pentru
bătrîni sau invalizi;
• acordarea ajutorului pentru perfectarea buletinului
de identitate şi a altor documente;
• organizarea şi implicarea în programe probaţionale
(spre exemplu, pentru a te învăţa să nu fii agresiv, să
te poţi calma, să-ți poţi organiza timpul, sau cum să
te angajezi la lucru);
• consultarea privind soluționarea diverselor probleme apărute pe parcurs;
• implicarea psihologilor, a medicilor şi asistenţilor so9

ciali în rezolvarea problemelor tale;
• acordarea de ajutor pentru plasarea în Centre de reabilitare socială;
• alt ajutor prevăzut de legislaţie.
Fii atent!
Asistenţa postpenitenciară se realizează numai în baza
acordului semnat între tine şi Serviciul de probaţiune.
13. Ce este acordul?
Acordul este un document semnat de către ambele părţi
în baza căruia Serviciul de probaţiune îţi acordă ajutor,
iar tu te obligi să îndeplinești toate cerinţele, să respecţi
legea, să nu săvîrşeşti infracţiuni, cu alte cuvinte să te corectezi.
14. Ce înseamnă programul probaţional?
Programul probaţional este un plan individual de activitate pentru o perioadă concretă. Programele probaţionale pot fi de corecţie a comportamentului social şi de
adaptare socială.
Programele de corecţie a comportamentului includ
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activități de modificare a viziunilor şi a acțiunilor care au
dus la săvîrşirea infracţiunilor. Aceste programe pot fi de
reducere a violenţei, de creare a unor relaţii amiabile etc.
Programele de adaptare socială se referă la redobîndirea
capacităţilor de a soluţiona problemele legate de locul de
trai, de muncă sau studii, medicale, psihologice, sociale.
15. Cine îmi mai poate acorda ajutor în afară de consilierul de probaţiune?
Activitatea de asistenţă postpenitenciară necesită implicarea în rezolvarea problemelor tale a mai multor organizaţii şi specialişti din domeniul social. Astfel de organizaţii pot fi primăria, biserica, policlinica, asistentul social
şi altele.
16. Ce este resocializarea?
Resocializarea este un proces de corectare a persoanei
pentru ca aceasta să devină un cetăţean care nu va mai
săvîrşi infracţiuni şi va avea un comportament responsabil
şi conştient conform regulilor societăţii (reintegrarea în societate), va manifesta o conduită prosocială. Resocializarea
este o totalitate de măsuri de acţionare asupra persoanei
(de organizare, psihosociale, pedagogice, educative etc.),
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cu scopul schimbării unor orientări negative ale ei, consolidării rezultatelor corectării, includerii ei în relaţiile sociale.
Fii atent!
Procesul de resocializare include un complex de activităţi de
evidenţă, supraveghere şi asistenţă postpenitenciară.
17. Care este rolul meu în resocializare?
Rolul tău este de a te implica în toate activitățile prevăzute de consilier, de medic sau de asistentul social. Trebuie
să fii corect, să respecţi ordinea publică, să te comporţi
frumos cu cei din jur, să lucrezi şi să fii responsabil pentru acţiunile tale. Cel mai grav este dacă vei încălca din
nou normele de conviețuire socială și vei săvîrși o nouă
infracţiune.
Fii atent!
Respectă toate normele sociale și ordinea publică şi vei
vedea că viaţa este mai bună.
18. Care sînt obligaţiile mele după eliberare?
Obligaţiile tale sînt prevăzute de Codul de executare şi Legea cu privire la probaţiune. Suplimentar, instanţa de ju12

decată poate stabili și alte obligaţii. Astfel, tu eşti obligat:
• să respecţi personalul Biroului de probaţiune şi alte
persoane;
• să execuţi cerinţele legale ale consilierului de probaţiune, inclusiv să te prezinţi la solicitarea consilierului sau a conducerii Serviciului de probaţiune şi să
dai explicaţii referitoare la executarea pedepsei;
• să respecţi normele de drept şi obligaţiile aplicate
de instanţa de judecată;
• să îndeplineşti cerinţele legitime ale personalului
Serviciului de probaţiune;
• să prezinţi informaţii veridice la solicitarea personalului Serviciului de probaţiune;
• să participi la programe probaţionale şi de alt gen,
dacă acestea au fost aplicate;
• să nu te prezinţi la consilierul de probaţiune în stare
de ebrietate alcoolică, sub influența drogurilor sau a
substanțelor toxice;
• să utilizezi la destinaţie asistenţa postpenitenciară.
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Fii atent!
Neexecutarea de către tine a obligaţiilor, precum şi neîndeplinirea cerinţelor legale ale consilierului de probaţiune pot fi calificate ca eschivare cu rea-voinţă şi
pot avea consecinţe nedorite, inclusiv anularea eliberării înainte de termen, şi tu vei fi trimis la închisoare.
19. Care sînt drepturile mele?
Drepturile tale sînt:
• să soliciţi şi să primeşti informaţii despre condiţiile
supravegherii;
• să soliciţi şi să primeşti informaţii despre asistenţă şi
consiliere;
• să soliciţi şi să primeşti explicaţii referitor la drepturile tale;
• să depui plîngere pe consilier, şeful biroului, poliţist,
alte persoane care încalcă drepturile tale;
• să ceri o atitudine bună faţă de tine;
• alte drepturi.
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20. Dacă după eliberare nu mă voi prezenta la Biroul
de probaţiune?
În cazul acesta se întreprind măsuri iniţiale de căutare, iar dacă acestea nu se soldează cu succes,
după expirarea a 15 zile, consilierul de probaţiune trimite instanţei de judecată un demers pentru
a te anunţa în căutare. Încheierea instanţei de judecată privind căutarea se execută de către poliţie.
Fii atent!
Dacă nu te prezinți la Biroul de probaţiune vei fi trimis la închisoare. În cazul în care nu te-ai prezentat, iar poliția te-a
găsit, vei fi reținut la poliţie şi apoi trimis la închisoare.
21. Cum se realizează supravegherea?
Supravegherea este controlul permanent al comportamentului tău. Vei fi verificat acasă, la locul de muncă. Vei
fi controlat dacă nu te baţi cu cineva, dacă nu te cerţi şi
dacă nu comiți alte încălcări. Vei fi chemat la Biroul de probaţiune ca să informezi cu ce te ocupi, cum te comporţi
cu vecinii, rudele, dacă lucrezi, acorzi ajutor etc. Vei fi supravegheat dacă respecți condițiile impuse de judecător,
spre exemplu, să nu bei în baruri, să nu joci la cazino. Dacă
15

ai fost obligat să ajuţi victima, te va controla cum o ajuţi.
Fii atent!
În cazul în care comiți unele încălcări, consilierul le va
depista şi atunci vei fi trimis înapoi la închisoare.
22. Ce este termenul de probă?
Termenul de probă, în acest caz, este perioada rămasă
neexecutată în închisoare şi în care tu trebuie să te comporţi bine, să nu săvîrşeşti infracţiuni, să respecți normele
sociale și ordinea publică.
Fii atent!
Dacă nu vei respecta aceste condiții, vei fi trimis la închisoare
pe perioada pentru care ai fost eliberat.
23. Pot să nu fiu supravegheat înainte de a se încheia termenul de probă?
Nu.
24. Dacă în perioada termenului de probă am încăl16

cat obligaţiile stabilite sau ordinea publică?
Dacă în termenul pentru care ai fost eliberat te-ai bătut
cu cineva, te-ai îmbătat şi ai făcut scandal cu vecinii, cu
membrii familiei sau ai comis alte încălcări şi ai fost luat
de poliţie, vei fi trimis înapoi la închisoare. De asemenea vei fi trimis la închisoare dacă nu vei respecta condiţiile puse de judecător la eliberare sau nu vei îndeplini
cerințele consilierului de probaţiune.
25. Dacă în perioada de probă neintenţionat voi
săvîrşi o infracţiune?
În acest caz, instanţa de judecată va decide anularea sau
menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de
termen.
26. Dacă în perioada de probă intenţionat voi săvîrşi
o infracţiune?
Atunci instanţa de judecată va adăuga, în întregime sau
parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea
neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară.
Aceasta înseamnă că dacă tu ai furat ceva sau ai violat pe
cineva, sau ai comis alt gen de infracţiune, judecătorul îţi dă
pedeapsa pentru infracţiunea respectivă, la care se va adă17

uga perioada pentru care ai fost eliberat înainte de termen.
27. Despre ce vom discuta cu consilierul de probaţiune la prima întrevedere?
Prima întrevedere va avea loc îndată după eliberarea ta
din închisoare. Dacă tu nu vei veni la consilier, atunci vei
fi chemat prin telefon sau printr-o scrisoare.
La prima întrevedere consilierul de probaţiune:
• îți va aduce la cunoştinţă motivul prezenţei tale, va
face cunoştinţă cu tine şi se va prezenta, indicîndu-și
numele şi prenumele, funcţia pe care o deţine;
• îți va solicita informaţii referitor la condiţiile de trai,
locul de muncă şi/sau învăţătură, rude, prieteni, interese, hobby-uri;
• îți va aduce la cunoştinţă obligaţiile stabilite de instanţa de judecată, precum şi consecinţele nerespectării acestora, drepturile şi obligaţiile tale, de
asemenea activităţile de probaţiune care pot fi efectuate pe viitor;
• îţi va explica necesitatea respectării regulilor
de conduită în societate şi te va informa despre
consecințele inevitabile în cazul în care vei încălca
ordinea publică și vei comite infracţiuni;
18

• te va preveni despre necesitatea înştiinţării în scris,
în cazul în care îți vei schimba domiciliul;
• îți va pune la dispoziţie numărul telefonului de contact;
• te va informa despre consecinţele nerespectării obligaţiilor.
Fii atent!
Dacă nu vei veni la întrevedere cu consilierul, vei fi întors
la închisoare. În orice situație vei fi găsit şi vei fi trimis
la închisoare.
28. Cît de frecvente sînt întîlnirile cu consilierul?
Frecvenţa întîlnirilor este variabilă şi consilierul va stabili
de cîte ori şi în ce perioadă de timp trebuie să vă întîlniţi.
Totul depinde de comportamentul tău, de necesităţile
care vor apărea pe parcurs. În cazul în care nu te comporţi bine sau eşti permanent în conflict cu vecinii, cu
rudele, nu vrei să asculţi consilierul, ai multe încălcări de
diferit gen, poate fi stabilită o frecvenţă săptămînală a întrevederilor. Dacă te comporţi bine, nimeni nu se plînge
de faptele tale, ești încadrat în muncă, atunci periodicitatea întrevederilor poate fi redusă, dar acestea vor avea
loc nu mai rar decît o dată în trei luni. La fiecare întîlnire
19

trebuie să prezinţi informaţii despre modul în care respecţi obligaţiile impuse, precum şi privind alte modificări
socio-economice apărute în situaţia ta.
29. Toate întrevederile vor avea loc în Biroul de probaţiune?
Nu. Locul întrevederilor este stabilit de consilier. Acesta
poate fi biroul consilierului, domiciliul tău, locul tău de
lucru, un parc etc.
30. În perioada de probă pot să-mi schimb domiciliul?
Da. Dar trebuie să anunţi consilierul despre aceasta şi să
depui o cerere conform modelului:
Dlui _____________
Şeful Biroului de probaţiune_______________
De la _____________,condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
pe perioada de _______________ani.
Domiciliat în s. ________________ raionul_______________
Cerere
În legătură cu situația familială, Vă aduc la cunoştinţă că am necesitatea să-mi schimb
domiciliul în s.________raionul________. La sosirea în s._________r-nul_________mă
oblig să mă prezint la Biroul de probaţiune ____________

Cu respect,
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31. Este posibilă părăsirea domiciliului în cazul în
care instanţa de judecată a stabilit obligaţia de a nu
părăsi domiciliul fără consimţămîntul Biroului de
probaţiune?
În cazul acesta la Biroul de probaţiune se depune o cerere, care se soluţionează de către şeful biroului în comun
cu consilierul de probaţiune.
Dlui _____________
Şeful Biroului de probaţiune_______________
De la _____________, condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
pe perioada de _______________ani.
Domiciliat în s. ________________ raionul_______________
Cerere
În legătură cu situația familială, rog să-mi permiteţi plecarea în s.__________________
raionul__________________. La sosirea în s.________________r-nul______________
mă oblig să mă prezint la Biroul de probaţiune ____________
Cu respect,

Fii atent!
Cererea ar putea să nu fie acceptată. În acest caz nu se
permite să pleci de la domiciliu. Plecarea se va considera
ca încălcare a condiţiilor condamnării cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei.
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32. Consilierul de probaţiune poate să mă viziteze
la domiciliu?
Poate, în orice moment. Mai ales dacă ai interdicţia de
a părăsi domiciliul într-o perioadă de timp. În acest caz,
consilierul te poate verifica, de asemenea şi poliţistul.
Fii atent!
Dacă ai interdicţia de a părăsi domiciliul într-o perioadă de
timp, dar ai plecat de acasă şi consilierul, verificînd,
a constatat aceasta, atunci consilierul poate califica fapta
drept o încălcare gravă şi prezenta instanţei de judecată
un demers pentru a fi trimis la închisoare.
33. Cum poate afla consilierul dacă am comis unele
încălcări ale ordinii publice?
Consilierul, o dată în lună, verifică la poliţie registrele
unde se înregistrează toate persoanele care au încălcat
ordinea publică sau au comis infracţiuni. Aceeaşi verificare se efectuează şi în instanţele de judecată.
34. Cum sînt verificat dacă nu-mi schimb domiciliul
fără consimţămîntul Biroului de probaţiune?
În cazul acesta, consilierul de probaţiune efectuează pe22

riodic, dar nu mai rar decît o dată în lună, controale la domiciliul tău. Contactează poliţia şi primăria din localitate,
solicitînd să fie sesizat Serviciul probaţiune despre orice
schimbare pe care o faci.
Fii atent!
Atunci cînd consilierul nu permite plecarea, tu nu ai dreptul
să pleci. Dacă vei pleca, consilierul poate califica aceasta
drept încălcare şi depune în instanţa de judecată un demers
pentru anularea termenului de probă şi tu vei fi trimis
la închisoare.
35. Pot pleca de la domiciliu, inclusiv peste hotarele ţării?
Poţi pleca de la domiciliu numai dacă îţi schimbi locul de
trai. Nu îți poţi schimba locul de trai peste hotarele ţării.
36. Dacă am plecat de la domiciliu, sau mi l-am
schimbat în altă localitate şi nu am pus la curent
consilierul?
În acest caz, dacă locul aflării tale nu este cunoscut, consilierul de probaţiune întreprinde măsuri iniţiale de căutare: întreabă rudele, vecinii, poliţistul de sector, prima23

rul, prietenii, alte persoane ca să afle unde ai plecat, iar
dacă acestea nu se soldează cu succes, după expirarea a
15 zile, trimite instanţei de judecată un demers pentru
anunţarea ta în căutare. Încheierea instanţei de judecată
privind căutarea ta este realizată de poliţie.
Fii atent!
După ce vei fi găsit, vei fi arestat și, posibil, trimis înapoi la
închisoare. Această încălcare poate fi calificată ca eschivare
de la supraveghere şi poate fi anulat termenul de probă.
În cazul acesta vei fi trimis la închisoare.
37. Dacă am să încalc sistematic obligaţia de a nu-mi
schimba domiciliul fără consimţămîntul Biroului de
probaţiune?
În acest caz vei fi trimis la închisoare.
Fii atent!
Încălcare sistematică se consideră atunci cînd ai plecat
de trei şi mai multe ori fără permisiune.
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38. Dacă nu respect obligaţia de a nu frecventa anumite locuri?
În cazul acesta, consilierul va întocmi un raport privind
constatarea nerespectării obligaţiei şi te va preîntîmpina
despre consecinţele nerespectării. Dacă tu încalci în mod
sistematic, ceea ce înseamnă că ai frecventat localul interzis de trei şi mai multe ori, atunci termenul de probă va
fi anulat de instanţa de judecată şi vei pleca la închisoare
pe perioada stabilită în sentinţă.
Fii atent şi reţine!
Nerespectarea în mod sistematic a oricărei obligaţii va conduce la ispăşirea pedepsei în închisoare. Tu ai fost lăsat în
libertate pentru ca să dovedeşti că poţi fi un cetăţean
corect şi respecta condiţiile impuse. De aceea respectă
cu stricteţe toate condiţiile liberării tale.
39. Ce înseamnă eschivare cu rea voință de la respectarea obligaţiei de a acorda susţinere materială
familiei victimei sau de a repara daunele cauzate în
termenul stabilit de instanţă?
Dacă tu nu ajuţi victima timp de 3 luni consecutiv, aceasta
se consideră eschivare pentru care vei fi trimis la închisoare.
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40. Ce înseamnă eschivare de la respectarea obligaţiei de a urma un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau boală venerică?
Dacă tu nu te tratezi timp de trei luni, înseamnă că nu
respecţi condiţia stabilită de judecător, fapt pentru care
te vei întoarce la închisoare.
41. Dacă nu voi frecventa programele de corecţie a
comportamentului?
Atunci vei fi trimis la închisoare.
42. În cazul în care termenul de probă a fost anulat,
pentru ce perioadă am să ispăşesc pedeapsa în închisoare: pentru perioada rămasă din termenul de
probă sau pentru perioada totală?
Îți vei ispăşi pedeapsa în închisoare pentru perioada care
a rămas neexecutată.
43. Dacă sînt eliberat pe termen din închisoare, de
ce pot beneficia?
Dacă eşti eliberat pe termen atunci te adresezi la Biroul
de probaţiune din raionul în care locuiești și informezi
26

despre problemele tale. Dacă nu-ți poţi perfecta paşaportul sau nu găsești de lucru, dacă ai probleme cu rudele, cu medicii care nu vor să te ajute, atunci consilierul de
probaţiune va interveni pentru a-ți acorda ajutor.
Fii atent!
În cazul acesta tu te obligi ca pe viitor să nu mai comiți
infracţiuni, să te comporţi frumos şi să lucrezi. Dacă vrei să
duci o viaţă normală, consilierul te va ajuta, dar tu trebuie
să semnezi cu el un acord. Prin acordul respectiv tu vei
confirma că te vei comporta bine.
44. Dacă sînt eliberat pe termen, voi fi supravegheat?
Nu. Tu ți-ai ispăşit pedeapsa.
45. Ce fel de ajutor se acordă la eliberarea din închisoare?
La eliberare tu eşti asigurat cu bilet pentru deplasarea la
domiciliu. În cazul în care nu dispui de bani, eşti asigurat
cu bilet şi îmbrăcăminte din contul statului.
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ANEXE
NUMERELE DE TELEFON ALE ŞEFILOR DIN CADRUL
APARATULUI CENTRAL ŞI ALE ŞEFILOR BIROURILOR
DE PROBAŢIUNE ALE OCP:
022 28-09-99 - Şeful Oficiului central de probaţiune
022 28-09-09 - Şeful adjunct al Oficiului central
de probaţiune
022 72-18-82 - Serviciul analitic şi programe
internaţionale
022 28-09-76 - Secţia resocializare
022 28-12-89 - Secţia coordonarea pedepselor
comunitare
022 72-18-20 - Secţia probaţiune juvenilă
şi presentenţială
022 28-14-80 - Secţia resurse umane
022 28-10-44 - Secţia economico-financiară
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BIROURILE DE PROBAŢIUNE
Nr.

Birouri

Telefon/Fax

Adresa

1

Botanica, Chişinău

022 29-49-59
067429235

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfînt, 180, et. 5

2

Buiucani, Chişinău

022 59-33-34
067429238

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
și Sfînt, 200, et. 1

3

Centru, Chişinău

022 27-17-89
067429239

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
și Sfînt, 73, et. 3

4

Ciocana, Chişinău

022 31-11-24
067429231

mun. Chişinău, str. Alecu Russo,
1, et. 15

5

Rîşcani, Chişinău

022 43-44-19
067429234

mun. Chişinău, str. Alecu Russo,
1, et. 15

6

Anenii Noi

0265-2-10-80
067429241

or. Anenii Noi, str. Suvorov, 45

7

Bălţi

0231-2-05-74
067429267

mun. Bălţi, str. Păcii, 38, et. 4

8

Basarabeasca

0297-2-55-95
067429245

or. Basarabeasca, str. Gării, 126

9

Bender

0265-4-62-80
067429246

r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str.
Tighina, 64

10

Briceni

0247-2-54-74
067429269

or. Briceni, str. Independenţei,
5, et. 3

11

Cahul

0299-2-66-82
067429274

or. Cahul, str. Ioan Vodă cel
Cumplit, 71

12

Cantemir

0273-2-28-88
067429258

or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2

13

Căuşeni

0243-2-10-57
067429249

or. Căuşeni, str. A.Mateevici, 9, et. 3

14

Călăraşi

0244 2-08-09
067429247

or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 4

15

Comrat

0298-2-81-33
067429259

mun. Comrat, str. Tretiakov, 42

16

Criuleni

0248-2-02-76
067429243

or. Criuleni, str. 31 August, 70
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17

Cimişlia

0241-2-10-15
067429248

or. Cimişlia, str. C. Stamati, 1

18

Ceadîr-Lunga

0291-2-38-66
067429260

or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

19

Donduşeni

0251-2-12-17
067429270

or. Donduşeni, str. 31 August, 19

20

Drochia

0252-2-33-27
067429266

or. Drochia, str. Independenţei, 15A

21

Dubăsari

0248-5-55-42
067429250

r. Dubăsari, s. Ustia, str. Ştefan
cel Mare, 6

22

Edineţ

0246-2-12-55
067429271

or. Edineţ, str. O. Cirimpei, 41

23

Făleşti

0259-2-42-43
067429272

or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 56

24

Floreşti

0250-2-20-28
067441136

or. Floreşti, str. Frunze, 32

25

Glodeni

0249-2-50-74
067441137

or. Glodeni, str. Saharov, 4

26

Hînceşti

0269-2-36-87
067429251

or. Hînceşti, str. Mihalcea
Hîncu, 158

27

Ialoveni

72-39-33
067429244

or. Ialoveni, str. Alexandru cel
Bun, 7

28

Leova

0263-2-26-89
067429264

or. Leova, str. Unirii, 22

29

Nisporeni

0264-2-48-97
067429252

or. Nisporeni, str. Suveranităţii
2, et. 3

30

Ocniţa

0271-2-40-08
067441138

or. Ocniţa, str. Independenţei,
51, et. 6

31

Orhei

0235-2-14-76
067429253

or. Orhei, str. V. Mahu, 160, et. 3

32

Rezina

0254-2-36-27
067429254

or. Rezina, str. Şciusev, 5

33

Rîşcani, Nord

0256-2-29-32
067441139

or. Rîşcani, str. 31 August, 16, et. 2

Sîngerei

0262-2-27-79
067441147

or. Sîngerei, str. N.Testemiţeanu, 1

34

30

35

Soroca

0230-2-37-19
067429265

or. Soroca, str. N.Testemiţeanu, 16

36

Străşeni

0237-2-36-81
067429242

or. Străşeni, str. M. Eminescu,
56, et. 2

37

Şoldăneşti

0272-2-25-59
067429255

or. Şoldăneşti, str. 31 August, 6, et. 2

38

Ştefan Vodă

0242-2-33-68
067429256

or. Ştefan Vodă, str. Păcii, 5

39

Taraclia

0294 2-57-16
067429261

or. Taraclia, str. Pervomaisc, 73

40

Teleneşti

0258-2-25-58
067429257

or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 6

41

Ungheni

0236-2-00-48
067429263

or. Ungheni, str. Decebal, 6/4

Vulcăneşti

0293-2-36-99
067429262

or. Vulcăneşti, str. Gagarin, 32

42
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LISTA ORGANIZAŢIILOR UNDE POŢI SOLICITA
AJUTOR
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Nr.

Instituţie,
organizaţie

Servicii prestate

1

Administraţia
Publică Locală
(APL)

•
•
•
•

2

Agenţia
Națională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă
(ANOFM)
www.anofm.
md

•
•
•
•
•
•
•

date privind evidenţa populaţiei;
servicii de asistenţă socială;
clarificarea problemelor de stare civilă;
audiere pentru soluționarea diferitelor
probleme de nivel local;
• colaborarea cu agenţiile teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă;
• identificarea locurilor de muncă;
• acordarea de ajutor în soluţionarea problemei
spaţiului locativ.

•
•
•
•

mediere în domeniul muncii;
tîrguri ale locurilor de muncă;
informarea şi consilierea profesională;
orientarea şi formarea profesională;
servicii de preconcediere;
stimularea mobilităţii forţei de muncă;
stimularea angajatorilor pentru încadrarea în
cîmpul muncii a absolvenţilor instituțiilor de
învățămînt;
acordarea de credite;
lucrări de interes public;
ajutor de şomaj;
alocaţie de integrare sau reintegrare
profesională.

3

Direcţia
Asistenţă
Socială şi
Protecţie a
Familiei
www.mpsfc.
gov.md

1. În domeniul asigurărilor sociale:
• determină mecanismele de aplicare a
prevederilor legale referitor la stabilirea
dreptului la pensii, altor drepturi de asigurări
sociale şi a drepturilor acordate prin legi
speciale;
• conlucrează cu autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale în vederea
soluţionării problemelor comune în domeniu;
• coordonează şi monitorizează implementarea
politicilor în domeniu de către Casa Naţională
de Asigurări Sociale;
• verifică periodic, pe baza rapoartelor primite
de la Casa Naţională de Asigurări Sociale,
executarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
2. În domeniul asistenţei sociale:
• dezvoltă un sistem coerent de programe,
măsuri, activităţi de suport şi protecţie a
persoanelor defavorizate;
• evaluează impactul politicii în domeniul
asistenţei sociale în vederea reformării şi
eficientizării acordării prestaţiilor sociale şi
sporirii accesibilității şi calităţii serviciilor
sociale;
• gestionează şi asigură dezvoltarea bazei de
date a beneficiarilor de prestaţii de asistenţă
socială;
• elaborează standarde de calitate pentru
serviciile sociale, în colaborare cu instituţiile
din domeniu, cu specialiştii din sistemul de
asistenţă socială şi din sistemul de sănătate;
• monitorizează activitatea reţelei de servicii
sociale şi acordă asistenţă metodologică
în vederea dezvoltării serviciilor sociale
alternative la nivel comunitar, în colaborare
cu autorităţile administraţiei publice locale şi
reprezentanţii societăţii civile;
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• inspectează calitatea serviciilor sociale prestate
de instituţiile publice şi private, organizaţiile
neguvernamentale
(asociaţiile
obşteşti),
în conformitate cu standardele de calitate
prevăzute de legislaţie, şi întocmeşte rapoarte
scrise, asigurînd transmiterea acestora tuturor
autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale cu atribuţii în domeniu şi organizaţiilor
private acreditate, ale căror servicii au fost
inspectate;
• elaborează şi implementează, în comun cu alte
autorităţi publice centrale şi locale, politica de
reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a
persoanelor cu dizabilităţi;
• efectuează controlul asupra distribuirii
mijloacelor de locomoţie pentru persoanele cu
dizabilităţi şi a biletelor de reabilitare, precum
şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru
grupurile de cetăţeni defavorizaţi;
• supraveghează
acumularea
mijloacelor
financiare la Fondul republican de susţinere
socială a populaţiei şi distribuirea acestora
celor mai defavorizate categorii ale populaţiei;
• realizează programe în parteneriat cu
organismele şi instituţiile internaţionale în
domeniul asistenţei sociale.
3. În domeniul protecţiei familiei
şi drepturilor copilului:
• asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie
socială a familiei cu copii, accesul copilului şi
familiei la servicii de asistenţă socială de calitate;
• susţine metodologic dezvoltarea acţiunilor
comunitare axate pe prevenirea intrării
copilului în sistemul de îngrijire rezidenţial şi
menţinerea lui în mediul familial;
• monitorizează aplicarea standardelor minime
de calitate pe tipuri de servicii adresate
copilului în dificultate;
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• coordonează activitatea de tutelă şi curatelă şi
de protecţie a drepturilor copiilor orfani şi ale
celor rămaşi fără îngrijire părintească;
• coordonează, în comun cu autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, cu
organismele internaţionale şi organizaţiile
neguvernamentale, realizarea programelor
sociale de protecţie a familiei şi copilului.
4. În domeniul adopţiei:
• coordonează şi monitorizează activităţile în
domeniul adopţiei;
• examinează actele necesare procedurii de
adopţie, în condiţiile legii;
• asigură accesul la informaţia privind copiii
luaţi în evidenţă pentru adopţie organizaţiilor
prestatoare de acest serviciu;
• colectează, analizează şi protejează informaţia
despre adopţiile naţionale şi internaţionale;
• monitorizează situaţia copilului în perioada
procedurii de adopţie şi în perioada
postadopţie naţională şi internaţională;
• gestionează şi asigură dezvoltarea bazei de
date privind adopţia.
5. În domeniul asigurării egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii
violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane:
• coordonează, în comun cu autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, cu
organismele internaţionale şi organizaţiile
neguvernamentale, realizarea programelor
sociale în domeniile de referinţă;
• conlucrează cu unităţile gender din cadrul
autorităţilor administraţiei publice centrale în
vederea asigurării egalităţii genurilor în toate
domeniile de activitate;
• cooperează cu organismele internaţionale
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în vederea aplicării pe plan naţional a
metodologiilor de implementare a principiilor
egalităţii genurilor, promovate la nivel
internaţional;
• creează şi dezvoltă parteneriate sociale, în
scopul prevenirii şi combaterii violenţei în
familie, traficului de fiinţe umane şi al asigurării
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
4

Serviciul Stării
Civile (SSC)
www.mdi.gov.
md

•
•
•
•
•
•

înregistrarea naşterii/decesului;
înregistrarea căsătoriei/divorţului;
legalizarea documentelor de stare civilă;
eliberarea certificatului privind starea civilă;
schimbarea numelui de familie sau a prenumelui;
eliberarea duplicatelor certificatelor şi
extraselor de pe actele de stare civilă;
• reconstituirea actelor de stare civilă;
• transcrierea actelor de stare civilă;
• anularea actelor de stare civilă.

5

Direcția de
Documentare
a Populaţiei
www.mdi.gov.
md

• perfectarea şi eliberarea buletinului de
identitate și a paşaportului cetăţeanului RM;
• eliberarea actelor de identitate din Sistemul
Naţional de Paşapoarte pentru cetăţenii străini
şi apatrizi;
• eliberarea
adeverinţelor
cu
utilizarea
informaţiei din Registrul de stat al populaţiei
pe blanchete cu semne de protecţie (privind
deţinerea, anularea paşaportului cetăţeanului RM
şi plecarea persoanelor la trai permanent, privind
apartenenţa etnică; componenţa familiei, domiciliere,
schimbul actului de identitate, emiterea certificatelor de
confirmare a eliberării paşapoartelor cetăţenilor RM).

• Sînt eliberaţi de la plata taxei pentru buletinele
de identitate
• copiii rămaşi fără ocrotire părintească;
• copiii aflaţi sub tutelă;
• copiii din familii numeroase (de la 5 şi
mai mulţi copii).
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6

Birourile
Notariale

• autentificarea actelor juridice (testamente,
procuri, contracte);
• procedura succesorală notarială şi eliberarea
certificatului de moştenitor;
• eliberarea certificatelor de proprietate;
• certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute
de lege;
• legalizarea semnăturilor de pe documente;
• actele de protest al cambiilor (document
financiar prin care semnatarul se obligă să
achite necondiţionat, la un anumit termen,
o sumă de bani);
• prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea
neachitării lor;
• legalizarea copiilor de pe documente şi a
extraselor din ele;
• efectuarea şi legalizarea traducerilor
documentelor;
• transmiterea cererilor persoanelor fizice şi
juridice altor persoane fizice şi juridice;
• primirea în depozit a sumelor băneşti şi
titlurilor de valoare;
• primirea documentelor la păstrare;
• asigurarea dovezilor;
• eliberarea de duplicate de pe actele notariale
pe care le-a întocmit, precum şi
• alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei.
• Notarii dau consultaţii în materie notarială,
altele decît cele referitoare la conţinutul
actelor notariale pe care le îndeplinesc şi
participă, în calitate de specialişti desemnaţi
de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte
juridice cu caracter notarial.

7

Direcţia
Învăţămînt
www.edu.gov.
md

• instruire profesională;
• eliberarea certificatelor de absolvire a
instituţiei şcolare.
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8

Secţia de
Poliţie

• evidenţa adulţilor, minorilor din sector, care
au comportament deviant;
• profilaxia infracţionalității în sector;
• intervenţia în caz de posedare, folosire sau
răspîndire a stupefiantelor, inclusiv în rîndul
minorilor;
• prevenirea riscurilor de abuz, neglijare şi a
traficului de fiinţe umane.

9

Agenţi
economici

• ajutor material şi financiar;
• oferirea unui loc de muncă;
• oferirea unui loc de trai temporar.

10

Centre de
Plasament

• găzduirea temporară;
• asistenţa psihosocială.
Exemplu: în mun. Chişinău – Centrul de zi
și de plasament temporar al copiilor orfani în
perioada postinstituțională „Vatra”, Centrul de
găzduire şi orientare pentru persoanele fără
domiciliu stabil, Azilul pentru bătrîni, Centrul
de reabilitare socială a copiilor „Gavroche”,
Centrul de reabilitare a adolescenţilor „CRAC”,
Centrul de Plasament Temporar al Minorilor
etc.

11

Culte
religioase

• consiliere religioasă;
• ajutor material şi financiar;
• reabilitarea persoanelor cu comportament
aditiv;
• plasarea în cîmpul muncii;
• oferirea locului de trai temporar;
• instruirea profesională.
Exemplu: în mun. Chişinău – Centrul de
caritate şi terapie duhovnicească „Caterd”,
Fundaţia „Sf. Ioan Teologul” etc.

12

Organizaţii
non-guvernamentale şi de
caritate
www.civic.md

Categorii:
• educaţie, cercetare;
• drepturile omului;
• religie, culte şi etică;
• servicii sociale;
• copii şi tineret;
• dezvoltare comunitară;
• dezvoltare socială;
• persoane cu dizabilităţi;
• caritate şi binefacere.
Exemplu în mun. Chişinău:
1. Institutul de Reforme Penale
Scop: asistenţa reformei penale în Republica
Moldova
în
domeniul
implementării
alternativelor la detenţie, reformarea sistemului
de executare a pedepselor privative de libertate
şi pregătirea pentru liberare.
Domeniu de activitate: promovarea instituţiilor
noi în justiţia penală, implementarea
alternativelor la detenţie, asistenţa reformei
poliţiei, reformarea sistemului de executare a
pedepselor privative de libertate și pregătirea
pentru liberare din detenţie, monitorizarea
respectării drepturilor persoanelor în sistemul
de justiţie penală.
Beneficiari: persoanele aflate în conflict cu legea.
2. Centrul de Justiţie Comunitară
• Scop: promovarea metodelor novatoare de
reinserţie socială a persoanelor liberate din
penitenciar.
• Domeniu de activitate: reintegrare socială a
ex-deţinuţilor.
• Beneficiari: deţinuţi, persoane liberate din
locurile de detenţie.
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13

Centrul
Militar
www.army.
gov.md

• evidenţa militară;
• serviciul militar;
• pregătirea premilitară a tineretului, instruirea
la catedre militare, pregătirea cetăţenilor în
cadrul formaţiunilor de protecţie civilă şi al
formaţiunilor sanitare voluntari ale Crucii
Roşii;
• comisiile de recrutare şi încorporare în
serviciul militar şi în cel civil;
• examenul medical;
• protecţia socială şi juridică.

14

Fondul
Republican
de Susţinere
Socială a
Populaţiei

• acordarea ajutorului financiar unic; ajutorul
material este o formă de asistenţă socială
nerambursabilă cu destinaţie specială,
menită să susţină material persoanele
socialmente vulnerabile, în cazurile de
îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii
excepţionale (calamităţi naturale, dezastre,
avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice,
incendii, epidemii), situaţii pe care nu le pot
depăşi de sine stătător, în funcție de sursele
financiare disponibile.

15

Birou de
avocaţi
www.
avocatul.md

• asistenţă juridică.

16

Centrul
medicilor
de familie,
instituţii
medicale
www.ms.md

• investigare şi tratament medical.

Lista Secţiilor de asistenţă socială şi protecţie
a familiei
1. Anenii Noi 265 24100
2. Basarabeasca 297 22548/22058
3. Mun. Bălţi 321 23333/21566
4. Briceni 247 22548
5. Cahul 299 23870
6. Cantemir 273 22182
7. Călăraşi 244 20348
8. Căuşeni 243 22548
9. Mun. Chişinău 022 22-65-66
Sect. Botanica 022 53-20-82
Sect. Buiucani 022 74-28-51
Sect. Rîşcani 022 24-35-45
Sect. Centru 022 22-23-60
Sect. Ciocana 022 34-46-69
10. Cimişlia 241 22548
11. Ceadîr-Lunga 262 20007
12. Comrat 298 24454
13. Criuleni 248 22548
14. Donduşeni 251 22548
15. Drochia 252 23391/24770
16. Dubăsari 248 22232
17. Edineţ 246 22548
18. Făleşti 259 22548
19. Floreşti 250 20174
20. Glodeni 249 25204
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21. Hînceşti 269 22548
22. Ialoveni 268 22047
23. Leova 263 22548
24. Nisporeni 264 22548
25. Ocniţa 271 22197
26. Orhei 235 24223
27. Rezina 254 22250
28. Rîşcani 256 23987
29. Sîngerei 262 24666
30. Soroca 230 22548/23499
31. Străşeni 237 22548
32. Şoldăneşti 272 22548
33. Ştefan Vodă 242 23502/22548
34. Taraclia 294 25093/22548
35. Teleneşti 258 22548
36. Ungheni 236 22548
37. Vulcăneşti 253 22165/24295

Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă
1. Anenii Noi, str. 31 august nr. 4 265 23982
2. Basarabeasca, str. K. Marx nr. 55 267 22505
3. Briceni, str. Independenţei nr. 3 247 22653
4. Cahul, str. Ştefan cel Mare nr. 15 239 22186
5. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2 273 22541
6. Călăraşi, str. M. Eminescu nr. 19 244 22071
7. Căuşeni, str. A. Mateevici nr. 9 243 23055
8. Cimişlia, Piaţa Sf. Maria nr. 7 241 23036
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9. Criuleni, str. 31 august nr. 139 248 21450
10. Donduşeni, str. Independenţei nr. 25 251 22489
11. Drochia, bd. Independenţei nr. 15 252 22782
12. Dubăsari, str. 31 August nr. 139 248 52369
13. Edineţ, str. M. Eminescu nr. 24 246 22779
14. Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr. 50 259 22262
15. Floreşti, bd. Victoriei nr. 2 250 20134
16. Glodeni, str. Suveranităţii nr. 4 249 23360
17. Hînceşti, str. M. Hîncu nr. 123 234 23961
18. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 49 268 23452
19. Leova, str. Independenţei nr. 3 263 22046
20. Nisporeni, str. Suveranităţii nr. 2 264 23055
21. Ocniţa, str. Independenţei nr. 47 271 23760
22. Orhei, str. V. Lupu nr. 36 235 21490
23. Rezina, str. 27 august nr. 1 254 23173
24. Rîşcani, str. 31 august nr. 16 256 23261
25. Sîngerei, str. Independenţei nr. 124 262 25102
26. Soroca, str. Independenţei nr. 69 230 22302
27. Străşeni, str. M. Eminescu nr. 56 237 22620
28. Şoldăneşti, str. Păcii nr. 8-a 272 22454
29. Ştefan Vodă, str. Libertăţii nr. 1 242 23670
30. Taraclia, str. Lenin nr. 167 274 25382
31. Teleneşti, str. Renaşterii nr. 69 258 22795
32. Ungheni, str. Naţională nr. 33 236 23280
33. mun. Chişinău, str. M. Varlaam nr. 90 022 22-44-40
34. mun. Bălţi, str. Puşkin nr. 16 231 20522
35. UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretiakov nr. 36 238 24433
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Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică
Garantată de Stat
Oficiul Teritorial Chişinău:
MD – 2068, mun. Chişinău,
str. Alecu Russo nr. 1, bl. ”A1”, bir. 36, 35
tel./fax: (022) 49-69-53, 49-63-39, 31-00-65
e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md
Oficiul Teritorial Bălţi:
mun. Bălţi, str. Mihail Sadoveanu nr. 2
tel./fax (0231) 61-316, 22-811, 068551122
e-mail: ot_balti@cnajgs.md
Oficiul Teritorial Cahul:
or. Cahul, str. Independenţei nr. 6
tel./fax (0299) 204-13
e-mail: ot_cahul@cnajgs.md
Oficiul Teritorial Comrat:
mun. Comrat, str. Tretiakov nr. 42
tel./fax (0298) 28-853
e-mail: ot_comrat@cnajgs.md
Oficiul Teritorial Bender (Căuşeni):
or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici nr. 9, bir. 41
tel./fax (0243) 24-159
e-mail: ot_bender@cnajgs.md
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