
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 

Национальная Пенитенциарная Администрация  

 

 

ORDIN  

ПРИКАЗ  

 

__________ 2020         Nr.______ 
 

pentru aprobarea Instrucţiunii privind  

procedura calculului termenului de pedeapsă în 

cazul condamnatului care și-a provocat singur 

boala și urmează un tratament spitalicesc 

 

 

În scopul stabilirii unei practici unitare în cadrul sistemului administrației penitenciare 

la aprecierea termenului de pedeapsă pentru cazurile în care condamnatul și-a provocat 

singur boala și urmează un tratament spitalicesc, în vederea executării prevederilor alin. (6) 

al art. 88 din Codul penal, în temeiul sbp. 3) și 6) al pct. 11 şi pct. 14 din Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 437/2018- 
 

   O R D O N: 

 

1. Se aprobă Instrucţiunea privind procedura calculului termenului de pedeapsă în 

cazul condamnatului care și-a provocat singur boala și urmează un tratament spitalicesc (se 

anexează). 

2. Implementarea prezentului ordin se atribuie în sarcina directorilor instituţiilor 

penitenciare. 

3. Conducerea instituțiilor din cadrul sistemului administrației penitenciare va 

asigura informarea personalului din subordine în privința prezentului ordin. 

4. Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se atribuie Direcţiei generale 

evidență deținuți și Direcției medicale. 

 

Director interimar, 

comisar principal de justiţie         Vladimir COJOCARU 

 

 
 

 

 

 

 

 



Aprobată 

 prin ordinul directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor  

nr. ___ din  _____________ 2020 

 

 

 

INSTRUCŢIUNEA 

privind procedura calculului termenului de pedeapsă în cazul condamnatului  

care și-a provocat singur boala și urmează un tratament spitalicesc 

 
 

 

I. CAPITOLUL  

Dispoziții generale 

 

1. Instrucțiunea privind procedura calculului termenului de pedeapsă în cazul 

condamnatului care și-a provocat singur boala și urmează un tratament spitalicesc (în 

continuare - Instrucțiunea)  stabilește  modul de sesizare a instanței de judecată pentru 

excluderea din termenul pedepsei stabilite a timpului curs în care deținutul urmează un 

tratament spitalicesc a bolii pe care singur și-a provocat-o. 

2. Dispozițiile prezentei Instrucțiuni se aplică în cazul deținuților care au urmat un 

tratament spitalicesc ca urmare a  automutilării, comiterea acțiunilor/inacțiunilor ce au dus 

la apariția unei boli somatice sau agravarea intenționată a maladiilor existente. 

3. Termenii și expresiile utilizate în prezenta Instrucțiune se definesc după cum 

urmează: 

automutilare sau auto-lezare – acţiune prin care deținutul îşi provoacă intenționat răni 

prin utilizarea obiectelor tăioase sau lovituri ce au ca rezultat mutilarea, schilodirea, 

desfigurarea corpului; 

și-a provocat singur boala - acțiune/inacțiune intenționată cu efect distructiv asupra 

sănătății sau agravarea stării de sănătate, inclusiv prin ingerarea de obiecte străine; 

tratamentul spitalicesc - se consideră asistența medicală acordată într-o instituție 

medicală cu statut de staționar, unde sunt internați bolnavii pentru diagnostic și tratament. 

 

CAPITOLUL II 

Procedura privind constatarea cazului în care  

deținutul și-a provocat singur boala 
 

4. La depistarea deținutului ce s-a automutilat (auto-lezat) sau, după caz, a comis 

acțiuni sau inacțiuni intenționate ce au condus la apariția unei boli ori agravarea maladiilor 

existente, anunță personalul medical și conducerea  instituției penitenciare. 

5. Personalul medical al instituției penitenciare acordă asistență medicală, după caz, 

primul ajutor medical, asigură documentarea leziunilor corporale și efectuează examinarea 

medicală a deținutului în condițiile art. 232 din Codul de executare cu operarea mențiunilor 

de rigoare în documentația medicală. 

6. La necesitate, în funcție de gravitatea situației, poate fi solicitat serviciul de 

urgență 112. 

7. În urma examinării medicale, personalul medical urmează să aprecieze gravitatea 

acțiunilor intenționate asupra stării de sănătate a deținutului și să decidă asupra necesității 

internării acestuia în staționar pentru tratament.  



8. În cazul constatării acțiunilor de automutilare (auto-lezare), tentativă de suicid, 

ingerare de obiecte străine și refuz de hrană, subdiviziunile responsabile ale instituției 

penitenciare vor acționa în corespundere cu prevederile ordinului directorului 

Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 74 din 06.02.2020 cu privire la aprobarea 

instrucțiunii privind intervenția personalului penitenciar în cazuri de automutilare, tentativă 

de suicid și refuz de hrană declarat de deținuți.   

9. Internarea deținutului poate fi efectuată în spitalul penitenciar sau, după caz, în altă 

instituție medico-sanitară publică.  

 

CAPITOLUL III 

Documentarea cazurilor de provocare intenționată a bolii 

 

10. În cazul constatării situațiilor prevăzute în  pct. 4, subdiviziunile responsabile ale 

instituției penitenciare vor asigura documentarea fiecărui caz, cu întocmirea actelor 

confirmative. 

11. Personalul medical al instituției penitenciare care asigură tratamentul deținutului, 

prezintă epicriza de externare a deținutului cu indicarea următoarelor aspecte: 

a) cauza internării în staționar; 

b) durata tratamentului spitalicesc acordat pentru boala cauzată intenționat. 

12. În cazul în care deținutul a fost transferat pentru tratament în spitalul penitenciar, 

la externare, instituția medicală respectivă va prezenta instituției care asigură deținerea 

acestuia, actul indicat în pct. 11.   

13. Dacă deținutul a fost internat pentru tratament într-o instituție medico-sanitară 

publică, instituția penitenciară care asigură deținerea deținutului va solicitata instituției 

medicale respective actele ce confirmă cauza internării și durata tratamentului spitalicesc 

acordat. 

 

CAPITOLUL IV 

Procedura înaintării demersului privind stabilirea  termenul de pedeapsă în 

cazul deținutului ce și-a provocat singur boala 

 

14. În cazurile în care deținutul și-a provocat singur boala şi este internat pentru 

tratament spitalicesc în secția medicală a instituției penitenciare sau la spital în afara 

instituției, subdiviziunea de evidență a deținuților elaborează proiectul demersului (după 

modelul indicat în anexă), care se aprobă de conducerea instituției penitenciare, către 

judecătorul de instrucție pentru a se pronunța, conform prevederilor legale, în privința 

termenului aflat în staționar pentru tratament în raport cu termenul de pedeapsă. 

15. Deținutul care și-a provocat singur boala și a urmat tratament spitalicesc pentru 

înlăturarea efectelor acțiunilor sale, este informat de instituția penitenciară despre înaintarea 

demersului în instanța de judecată. 

16.  La demers se anexează actele ce confirmă faptul că deținutul și-a provocat singur 

boala, după cum urmează: 

a) raportul prin care s-a constatat faptul provocării intenționate a bolii; 

b) comunicatul special al directorului instituției penitenciare, pentru cazurile în care 

este obligatoriu întocmirea acestui act; 

c) epicriza de externare care va conține cauza internării și durata tratamentului 

acordat pentru boala provocata intenționat;  



d) după caz, corespondența și actele prezentate de instituția medico-sanitară publică 

care a asigurat tratamentul spitalicesc; 

e) după caz, examinarea  medicală a deținutului cu privire la descrierea leziunilor 

corporale. 

17. În cazul prevenitului care și-a provocat singur boala, se înștiințează instanța de 

judecată pe rolul căreia se află în examinare cauza penală. 

18. La primirea hotărârii instanței de judecată, sesizată potrivit prevederilor pct. 14, 

subdiviziunea de evidență a deținuților de la locul de deținere procedează după cum 

urmează: 

a) operează modificările necesare conform hotărârii adoptate; 

b) înscrie noile termene la care expiră durata pedepsei şi se împlinesc fracţiunile 

privind aplicarea instituțiilor de liberare de pedeapsă penală în registrul de evidenţă a 

termenelor; 

c) înregistrează în Sistemul informaţional automatizat “Registrul persoanelor reţinute, 

arestate şi condamnate” modificarea intervenită în situaţia juridică, determinată de 

provocarea în mod intenționat a bolii; 

d) înscrie pe coperta dosarului personal noul termen la care expiră durata termenului 

de pedeapsă, precum și a fracţiunilor obligatorii de executat pentru aplicarea instituțiilor de 

liberare de pedeapsă penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la  Instrucţiunea privind procedura calculului termenului de  

pedeapsă în cazul condamnatului care și-a provocat singur boala 

 și urmează un tratament spitalicesc 

 

MODEL 

 

Judecătoria ______sediul ________ 

 

 

Demers 

în temeiul art. 88 alin. (6) Cod penal 

 

 Penitenciarul nr. __- ____________, intervine către Dumneavoastră, în conformitate 

cu art. 469 alin. (1) pct. 18) din Codul de procedură penală și în temeiul art. 88 alin. (6) din 

Codul penal, cu privire la examinarea chestiunilor apărute la executarea pedepsei în privința 

deținutului _________________. 

 Solicităm, excluderea din termenul execut al pedepsei a perioadei aflate la tratament 

spitalicesc ca urmare a faptului că deținutul _________________, și-a provocat singur 

boala. 

 

 

În fapt, la data de _____, aproximativ ora ___, deținutul sectorului nr. __ al 

Penitenciarului nr. __  -  ____ numele prenumele deținutului__, a.n. ___, condamnat în 

baza art. __ Cod penal, începutul termenului ____, sfârșitul termenului ____, și-a provocat 

singur boala prin 

______________________________________________________________ 
 (se indică acțiunile deținutului: automutilare, tentativă de suicid, refuzul de a urma tratamentul prescris ce a determinat agravarea stării de sănătate, etc)  

 

La depistarea incidentului personalul i-a acordat imediat primul ajutor medical. 

După caz se indică daca a fost solicitat Serviciul 112. 

La data de _____ deținutul ____ numele prenumele deținutului__, a.n. ___, a fost 

transferat în _________________, unde a fost internat cu diagnosticul 

______________________________________________________________________    

Deținutul s-a aflat la tratament spitalicesc, în _______________________________ 
(se indică locul plasării la tratament) 

din data de _____ până la data de _____. 

Faptul că deținutul _____________ și-a provocat singur boala, prin 

_______________________________________________________________________,  
 (se indică acțiunile deținutului) 

se confirmă prin: 

a. ____________; 

b. ___________; 

c. ____________. 

 

 

  



În drept, ne întemeiem solicitarea pe prevederile alin. (6) art. 88 din Codul penal 

potrivit căruia, timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, urmează un 

tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei, cu excepția cazului în care 

și-a provocat singur boala, fapt constatat în cursul executării pedepsei. 

 

 

Anexă:  

se indică toate actele  

 

Cu respect, 

 

Director al Penitenciarului nr. ___, 

grad special                            Nume/ Prenume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor:  

Tel.:  

 

 

 

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000175 – 001, înregistrat în Registrul de 

evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind protecţia datelor cu caracter personal. 

http://www.registru.datepersonale.md/

