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                                                      ANEXĂ Nr.  

                                                         la Hotărârea Nr. 2 / 09.01.2013 

 
 

 PROCEDURĂ DE LUCRU 
 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienŃii 

vor presta activităŃi în folosul comunităŃii 
 
 

LEGISLAłIE 
 
 -OrdonanŃa nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor prestării unei 
activităŃi în folosul comunităŃii şi închisorii contravenŃionale, actualizată şi 
modificată prin Legea nr.294/2009; 
 
SCOP 
 

Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de lucru privind prestarea 
contravenienŃilor a unor activităŃi în folosul comunităŃii, în baza mandatelor de 
executare emise de instanŃele de judecată. 

 
DOMENIU 
 

 Procedura se aplică în vederea prestării de muncă în folosul comunităŃii în 
domeniul serviciilor publice din comunitatea locală.   

 
DEFINIłII 
 
 ContravenŃie – Încălcare a dispoziŃiilor unei legi, a unui regulament, care, 
având un grad redus de pericol social, este sancŃionată cu o pedeapsă uşoară 
(avertisment, amendă contravenŃională sau prestarea unei activităŃi în folosul 
comunităŃii - numai prin hotărâre judecătorească).  
 Contravenient – Persoană care săvârşeşte o contravenŃie. 
 Muncă în folosul comunităŃii – Actvitate neremunerată şi desfăşurată ca 
urmare a stabilirii unei sancŃiuni. 
 Mandat de executare – Act prin intermediul căruia se pune în executare 
pedeapsa stabilită de instanŃă. 
 
MODUL DE LUCRU 
 
 În urma aplicării sentinŃei prin care se impune ca pedeapsă munca în folosul 
comunităŃii, judecătorul va trimite mandatul de executare (care va cuprinde numele, 
prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi reşedinŃa dacă este cazul, şi codul 
numeric personal, precum şi durata şi natura activităŃii ce urmează a fi prestată de 
contravenient) către autoritatea publică locală, în cazul de faŃă DirecŃia Generală de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, sub 
jurisdicŃia căreia contravenientul va executa sentinŃa. 

ActivităŃile în folosul comunităŃii se vor presta pe raza sectorului 6, 
coordonate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6, 
prin Serviciul Ajutor Social, care va încunoştinŃa despre măsurile luate unitatea la 
care se va presta activitatea. 

 
Domeniile de activitate în care îşi vor desfăşura activitatea contravenienŃii 

sunt următoarele: 
• întreŃinere locuri de agrement, parcuri, drumuri; 
• acŃiuni de deszăpezire; 
• întreŃinere şi activităŃi de curăŃenie în grădiniŃe, spitale, şcoli, creşe, centre 

de plasament pentru copii şi bătrâni; 
• alte aşezăminte social-culturale. 

 
În termen de 3 zile de la primirea mandatului de executare, contravenientul 

are obligaŃia de a se prezenta la sediul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului sector 6 - Serviciul Ajutor Social, pentru luarea în evidenŃă şi 
executarea sancŃiunii. 

De asemenea, în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare, 
contravenientul v-a începe executarea sancŃiunii constând în prestarea unei activităŃi 
în folosul comunităŃii. 

EvidenŃa sancŃiunilor aplicate contravenienŃilor, precum şi executarea 
sancŃiunilor, se vor consemna într-un registru în acest sens. 

Repartizarea sarcinilor către contravenient, se realizează în funcŃie de 
priorităŃile identificate la nivel local la acel moment.  

De repartizarea efectivă la muncă a contravenienŃilor, supravegherea acestora, 
efectuarea protecŃiei muncii, precum şi rezolvarea oricăror probleme ce pot apărea 
în timpul efectuării pedepsei, se ocupă reprezentanŃi desemnaŃi din cadrul 
instituŃiilor unde îşi desfăşoară activitatea contravenienŃii, cu coordonarea 
Serviciului Ajutor Social din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 6. 

Supravegherea executării sancŃiunii prestării unei activităŃi în folosul 
comunităŃii, se asigură de către un reprezentant desemnat din cadrul unităŃii unde îşi 
desfăşoară activitatea contravenientul cu sprijinul unităŃii de poliŃie în a căror rază 
teritorială se execută sancŃiunea. 

Programul de lucru al contravenientului precum şi activitatea ce urmează să 
fie prestată se stabileşte de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, Ńinându-se cont de prevederile 
ordonanŃei sus menŃionate, cu privire la numărul maxim zilnic de ore şi starea de 
sănătate a contravenientului, în raport cu activitatea ce urmează a fi desfăşurată şi 
pregătirea sa profesională. 

Totodată, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, are obligaŃia să nu repartizeze minorul 

(persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, conform art.18 alin.1 din ordonanŃa 

menŃionată) la prestarea unei activităŃi care comportă riscuri sau este susceptibilă 

să-i afecteze educaŃia, să-i dăuneze sănătăŃii sau dezvoltării sale fizice, mentale, 

spirituale, morale sau sociale.   
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În cazul în care contravenientul, cu rea voinŃă, nu se prezintă la sediul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 - Serviciul 
Ajutor Social, pentru luarea în evidenŃă şi executarea sancŃiunii, se sustrage de la 
executarea sancŃiunii după începerea activităŃii sau nu îşi îndeplineşte activităŃile ce 
îi revin la locul de muncă, instanŃa de judecată competentă este sesizată de către 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 prin Serviciul 
Ajutor Social, în vederea înlocuirii măsurii stabilite. 

În cazul în care activităŃile desfăşurate de contravenient se realizează în 
domeniile de activitate aflate în competenŃa AdministraŃiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană sector 6, va fi desemnat un reprezentant al respectivei instituŃii 
care va colabora cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
sector 6 prin Serviciul Ajutor Social în vederea furnizării datelor şi informaŃiilor 
necesare asigurării îndeplinirii obligaŃiilor ce îi revin contravenientului (pontaj cu 
număr de ore, locul desfăşurării activităŃii).   
 De asemenea, datele şi informaŃiile sus menŃionate cu privire la executarea 
sancŃiunilor de către contravenienŃi, se vor raporta săptămânal, de către toate 
instituŃiile implicate, către Serviciul Ajutor Social din subordinea D.G.A.S.P.C. 
sector 6, în vederea centralizării. 

La finalul executării sancŃiunii, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, va înştiinŃa în scris instanŃa 
care a emis mandatul, cu privire la executarea sancŃiunii şi va elibera 
contravenientului un act în acest sens. 
  
 
 
     DIRECTOR GENERAL,                                        DIRECTOR GENERAL, 
DirecŃia Generală de AsistenŃă  Socială şi               AdministraŃia Domeniului Public 
      ProtecŃia Copilului Sector 6                                  şi Dezvoltare Urbană - Sector 6 
                                                                
      MARIUS LĂCĂTUŞ                                                   ADRIAN VIGHECIU                                                                                                              
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CONSTANTIN MOISĂ 


