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 Corupția – între 
justificare 
și legalitate

Consiliul Superior al 
Magistraturii îşi consolidează 
relaţiile de colaborare cu 
societatea civilă

Munca 
deţinuţilor

Î n doctrina penală autoh-
tonă este susţinut punc-

tul de vedere, potrivit căruia 
art.196 CP RM este aplicabil, 
inter alia, în ipoteza în care 
însoţitorul de vagoane de pasa-
geri primeşte recompensă pen-
tru călătoria fără bilet a pasage-
rului, luându-se în considerare 
că însoţitorul de vagoane de 
pasageri nu este abilitat să în-
caseze plata pentru transportare 
[1]. Opinii similare sunt expri-
mate în literatura de specialitate 
străină [2].

V iceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene Natalia Gherman a participat 

recent la Segmentul la nivel înalt al celui de-al XIII-lea 
Congres ONU privind prevenirea crimei şi justiţiei pena-
le, care s-a desfășurat în perioada 12-14 aprilie curent, la 
Doha.

În cadrul reuniunii, şefa diplomaţiei de la Chişinău a 
ținut un discurs prin care a reconfirmat rolul supremaţiei 
legii în promovarea dezvoltării durabile şi asigurarea pă-
cii şi prosperităţii în întreaga lume, prioritate pe care ţara 
noastră s-a angajat să o sprijine în noua agendă globală 
de dezvoltare post-2015. Oficialul moldovean a accentuat 
necesitatea consolidării sistemelor naţionale de justiţie şi 
a capacităţilor de aplicare a legii pentru asigurarea respec-
tării statului de drept şi diminuarea ratei criminalităţii.

De asemenea, viceprim-ministrul Natalia Gherman a 
reconfirmat angajamentul Republicii Moldova, asumat 
prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Euro-
peană, de reformare a justiţiei, menţionînd şi eforturile 

întreprinse în acest sens, printre care îmbunătăţirea infras-
tructurii şi serviciilor juridice la nivel local şi moderniza-
rea procesului de colectare a datelor. În aceeaşi ordine de 
idei, oficialul moldovean a menționat faptul că Chișinăul 
a găzduit, în februarie curent, o reuniune internaţională 
dedicată consolidării capacităţilor instituţionale pentru 
implementarea agendei de dezvoltare post-2015.

În încheiere a fost exprimat faptul că asistenţa juridică 
mutuală, cooperarea internaţională și eficienţa instituţii-
lor de justiţie penală rămîn prerogative de interes particu-
lar în agenda de dezvoltare post-2015, care urmează a fi 
adoptată la New York, la Summitul ONU din septembrie 
curent, Congresul de la Doha contribuind semnificativ la 
stabilirea acesteia.

Menționăm că o delegație a Republicii Moldova, con-
dusă de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene Natalia Gherman a efectuat de cu-
rînd o vizită oficială în Statul Qatar.
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Oferind detalii cu privire 
la ipoteza analizată, S.Brînza 
menţionează: în cazul călă-
toriei fără bilet în tren, atunci 
când însoţitorul de vagoane de 
pasageri însuşeşte banii de la 
pasagerii fără bilet, achitaţi ca 
plată pentru călătorie, se atestă 
atât folosinţa ilicită a bunurilor 
proprietarului, cât şi periclita-
rea alcă tuirii fondurilor acestuia. 
În această situaţie, făptuitorul, 
pe calea folosinţei ilicite a bu-
nurilor proprietarului, trece în 
folosul său acele bunuri care 
trebuie să fie trecute în fonduri-
le proprietarului. Tocmai aceste 
bunuri, adică bunu rile folosite 
ilicit (în exemplul nostru – tre-
nul) şi bunurile însuşite de făp-
tuitor (în exemplul nostru – ba-
nii achitaţi pentru călătorie, care 
nu au fost remişi proprietarului 
trenului) formează obiectul ma-
terial al infrac ţiunilor prevăzute 
la art.196 CP RM [3]. În legă-
tură cu aceeaşi ipoteză, A.A. 
Bakradze afirmă: cauzarea de 
daune materiale prin înşelăciu-
ne sau abuz de încredere constă 

în omisiunea de a remite în fon-
durile proprietarului banii care 
urmau să fie remişi acestuia 
în termenele stabilite. Fiind în-
soţitor de vagoane de pasageri, 
făptuitorul obţine de la terţe 
persoane plata pentru călăto-
ria fără bilet, după care o trece 
în folosul său. În acest caz, în 
lipsa semnelor sustragerii, făp-
tuitorul urmăreşte să nu admită, 
pe calea înşelăciunii sau a abu-
zului de încredere, remiterea 
în fondurile proprietarului a 
banilor care s-au aflat anterior 
în posesia unor terţe persoane. 
Semnele sustragerii lipsesc, în-
trucât: 1) banii în cauză nu se 
află în fondurile proprietarului, 
deci, nu poate fi concepută lu-
area acestora din respectivele 
fonduri; 2) nu există temeiuri 
normative care să-l abiliteze 
pe făptuitor să încaseze plata 
pentru călătoria fără bilet. Cu 
alte cuvinte, nu este posibil ca 
făptuitorului să-i fie încredinţa-
tă în administrare plata pentru 
călătoria fără bilet [4].

Aşadar, în ipoteza primirii 

de către însoţitorul de vagoane 
de pasageri a recompensei pen-
tru călătoria fără bilet a pasageru-
lui, pasagerul beneficiază ilegal 
de serviciul de transport prestat 
de către proprietarul trenului; 
acesta din urmă nu primeşte în 
schimb plata cuvenită, întrucât 
împuternicirea de a o primi şi-o 
arogă însoţitorul de vagoane de 
pasageri; însoţitorul de vagoane 
de pasageri nu remite şi nici nu 
intenţionează să remită plata 
pentru călătoria fără bilet către 
proprietarul trenului. Expresia 
juridică, în planul dreptului ci-
vil, a acestor schimbări materia-
le (gol patrimonial) o constituie 
daunele materiale suportate de 
către proprietarul trenului. În 
acest sens, masa patrimonială 
a proprietarului trenului nu spo-
reşte în proporţia pe care o expri-
mă eschivarea făptuitorului de 
a-i remite plata pentru călătoria 
fără bilet.

Referindu-se la ipoteza în 
care însoţitorul de vagoane de 
pasageri primeşte recompen-
să pentru călătoria fără bilet a 

pasagerului, E.A. Babuşkina o 
raportează la una din cele patru 
modalităţi faptice ale infracţi-
unilor reunite sub denumirea 
marginală de cauzare de daune 
materiale prin înşelăciune sau 
abuz de încredere: neîndepli-
nirea de către făptuitor a unor 
obligaţii prevăzute de lege sau 
de contract, având ca rezultat 
faptul că masa patrimonială a 
victimei nu sporeşte, deşi tre-
buia să sporească [5].

La care obligaţii se referă 
acest autor?

Răspunsul la întrebarea 
noastră încearcă să ni-l suge-
reze D.G. Moroz: este necesar 
a delimita obligaţiile de servi-
ciu, pe care le are o persoană 
cu funcţie de răspundere, de 
obligaţiile profesionale ale 
acesteia. În baza art.216 din 
Codul penal al Republicii Be-
larus [6] (care corespunde cu 
art.196 CP RM) poate răspun-
de doar acea persoană cu func-
ţie de răspundere care, atunci 
când cauzează daune materia-
le prin înşelăciune sau abuz de 

încredere, îndeplineşte exclu-
siv obligaţii profesionale [7].

În contextul studiului de 
faţă, luând în considerare con-
junctura legii penale autohtone, 
comportă interes obligaţiile în-
deplinite de persoanele publice, 
nu neapărat de persoanele cu 
funcţie de răspundere [8]. 
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,,Sînt epoci în care nu poţi înainta decît mergînd contra curentului”. 

Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii „persoană publică” (alin.(2) art.123 din Codul penal)

Ministrul Natalia Gherman a participat la 
Segmentul înalt al celui de-al XIII-lea Congres ONU 

privind prevenirea crimei şi justiţiei penale

Continuare în p.2
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A stfel, într-o speţă din 
practica judiciară s-a 

considerat că însoţitorul de va-
goane de pasageri, care a admis 
călătoria fără bilet în transportul 
feroviar, ar fi recurs nu la abu-
zul de încredere, ci la abuzul de 
serviciu: I.S. a fost condamnat 
în baza alin.(1) art.328 CP RM. 
În fapt, la 18.03.2012, aflându 

-se la serviciu în calitate de 
însoţitor de vagon al trenului 
de pasa geri de pe ruta „Mos-
cova-Chişinău”, fiind persoană 
publică, căreia într -o întreprin-
dere de stat i -au fost acordate 
anumite drepturi şi obligaţii 
în vederea îndeplinirii atribu-
ţiilor de serviciu, depăşind în 
mod vădit limitele drepturilor 
şi atribuţiilor acordate prin 
lege (şi anume: de art.9 din 
Codul muncii, adoptat de Par-
lamentul Republicii Moldova la 
28.03.2003 [9], care prevede 
că salariatul este obligat să -şi 
îndeplinească conştiincios obli-
gaţiile de muncă şi să respecte 
regulamentul intern al unităţii), 
în timpul deservirii îmbarcării 
pasagerilor la Gara Kievski, 
or. Moscova (Federaţia Rusă), 
contrar prevederilor pct.3.17 
din Instrucţiunea însoţitorului 
vagonului de pasageri, aproba-
tă prin Ordinul directo ru lui ge-
neral al Întreprinderii de Stat 

„Calea Ferată din Moldova”, 
nr.0187 din 20.12.2005, I.S. a 
permis îmbarcarea în vagonul 
deservit a pasagerilor C.P. şi 
M.I., care nu aveau bilete de 
călătorie, pentru a-i transporta 
până la staţia Bereşti, raionul 
Ungheni (Republica Moldova) 
[10]. 

În condiţii similare, în alte 
speţe, la calificare a fost reţinu-
tă una dintre infracţiunile prevă-
zute la art.327 sau 328 CP RM 
[11].

În toate aceste speţe s-a 
considerat că, în cazul admite-
rii călătoriei fără bilet în trans-
portul feroviar, infracţiunea ar 
fi săvârşită în legătură cu înde-
plinirea obligaţiilor de serviciu, 
nu cu îndeplinirea obligaţiilor 
profesionale; aceasta întrucât 
subiectul infracţiunii ar fi un 
angajat al întreprinderii de stat, 
deci o persoană publică în sen-
sul alin.(2) art.123 CP RM [12]. 
Bineînţeles, nu putem accepta 
astfel de soluţii de calificare.

În literatura de specialitate 
se menţionează, just: deosebi-
rea de esenţă a funcţiei profesio-
nale de funcţia de serviciu con-
stă în aceea că ultima presupune 
nu exercitarea unei profesii, ci 
valorificarea calităţilor cores-
punzătoare ale persoanei care-i 
permit să-şi exercite funcţia de 
serviciu [13].

Unii autori consideră, pe 
bună dreptate, că obligaţiile 
profesionale ale persoanei pot 
coincide sau nu cu obligaţiile 
ei de serviciu. În consecinţă, 
este fundamentată teoretic şi 
valoroasă, sub aspect practic, 
următoarea clasificare a infrac-
ţiunilor: 1) infracţiuni legate de 
încălcarea obligaţiilor profesi-
onale diferite de obligaţiile de 
serviciu (de exemplu, infrac-
ţiunile săvârşite de lucrătorii 
medicali); 2) infracţiuni legate 
de încălcarea obligaţiilor profe-
sionale care coincid cu obligaţi-
ile de serviciu (de exemplu, in-
fracţiunile săvârşite în procesul 
urmăririi penale de persoanele 
care efectuează urmărirea pe-
nală); 3) infracţiuni legate de 
încălcarea obligaţiilor de ser-
viciu care nu coincid cu obliga-
ţiile profesionale (de exemplu, 
unele infracţiuni contra bunei 
desfăşurări a activităţii în sfera 
publică şi unele infracţiuni de 
corupţie în sectorul privat, pre-

Opinie: În Republica Moldova lupta cu 
corupţia se desfăşoară foarte lent
Republica Moldova nu duce lipsă de asistență în sectorul 

justiției din partea Uniunii Europene, ci de voință politică pen-
tru a aplica reformele, a declarat șeful Delegației UE la Chișinău 
Pirkka Tapiola, într-un interviu acordat Radio Moldova.

,,Este regretabil faptul că transpunerea în practică a reformei 
în justiție a încetinit într-adevăr în a doua jumătate a anului 
2014, iar aceasta a afectat atingerea obiectivelor convenite în 
cadrul programului nostru de suport bugetar pentru sectorul 
justiției”, a menționat P. Tapiola.

Un alt aspect pe care oficialul european îl consideră prioritar 
este lupta cu corupția, care în opinia sa, se desfășoară foarte 
lent. Combaterea corupției este obstrucționată de lipsa voinței 
politice și un cadru juridic deficitar, a subliniat șeful misiunii 
UE la Chișinău.

De asemenea, oficialul european a specificat că implemen-
tarea reformei justiției în Republica Moldova nu se va termina 
în 2016, chiar dacă se pot bifa măsuri realizate din punct de 
vedere tehnic.

Oficial european: Republica Moldova 
trebuie să reformeze justiţia şi să 
soluţioneze problemele din sectorul 
bancar
Pentru dezvoltarea mediului de afaceri, Republica Moldova 

trebuie să reformeze justiţia şi să soluţioneze problemele din 
sectorul bancar.

Declaraţia a fost făcută de către şeful Departamentului pen-
tru politică şi economie, din cadrul Delegaţiei Uniunii Europene 
la Chişinău Wicher Slagter, care a participat la o masă rotundă 
privind climatul investiţional din ţara noastră.

Potrivit oficialului european, Moldova nu va deveni o ţintă 
atractivă pentru investitorii străini atîta timp cît problemele 
din sectorul justiţiei şi cel financiar-bancar vor rămîne neso-
luţionate.

Precizăm că, pentru reformarea justiţiei, Uniunea Europea-
nă a alocat 60 de milioane de euro, bani care vin în tranşe, pe 
măsura implementării standardelor europene în domeniu.

BERD: Corupţia este cel mai mare 
obstacol în dezvoltarea afacerilor din 
Moldova 
Corupţia este cea mai mare provocare pentru domeniul afa-

cerilor din Republica Moldova, arată un nou studiu realizat de 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 
Anume corupţia continuă să fie „unul dintre cele mai mari ob-
stacole în dezvoltarea afacerilor”, în special în ţările cu econo-
mii în tranziţie.

Potrivit studiului, afacerile sînt afectate, de asemenea, de 
instabilitatea politică și lipsa de lucrători calificați. Firmele mari 
din Republica Moldova se confruntă și cu probleme referitoare 
la energia electrică, în timp ce companiile mici văd legislația 
muncii printre cele mai mari obstacole. Studiul precedent a ară-
tat că accesul la terenuri, calificarea forței de muncă și accesul 
la finanțare au fost cele trei constrîngeri majore.

„Percepţia privind corupţia la scară largă cel mai probabil a 
fost influenţată de „atacurile raider” din sectorul financiar, în-
cercările de preluări ostile de către investitori netransparenţi, 
ceea ce ar putea implica acţiuni frauduloase, care afectează cel 
puţin patru instituţii financiare”, constată autorii studiului.

Studiul privind mediul de afaceri şi performanţa întreprin-
derilor (BEEPS) 2013/2014 este cel de-al cincilea realizat în co-
mun de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 
Banca Mondială.

Completări la Codul electoral. Iată 
ce interdicții au fost impuse pentru 
publicitate
În campania electorală pentru alegerile locale din 14 iunie 

utilizarea imaginilor unor persoane oficiale străine, a simbolisti-
cii unor state sau organizații internaționale, dar și a materialelor 
în care apar personalități istorice ale R. Moldova este interzisă. 
Codul electoral a fost completat, iar modificările legislative au 
fost publicate în Monitorul Oficial. 

În scop de publicitate electorală nu vor putea fi utilizate nici 
imagini ce reprezintă instituții de stat sau autorități publice. 

De asemenea, se interzice combinarea de culori sau sune-
te care invocă simboluri naționale ale R. Moldova ori ale altui 
stat. 

Interzis pentru șoferi! De Paştele 
blajinilor, fără mașini la cimitirele din 
Capitală
Din 16 aprilie, accesul transportului privat pe teritoriul cimi-

tirelor din Capitală este interzis.
Restricţiile sînt impuse în legătură cu executarea lucrărilor 

de salubrizare şi amenajare desfăşurate de către angajaţii Pri-
măriei Chișinău. 

Astfel, de joi a fost limitat accesul automobilelor în cimitirul 
,,Sfîntul Lazăr”, iar din 17 aprilie – şi pe teritoriul cimitirelor 
,,Sfînta Treime”, ,,Ştefan Ciobanu”, cimitirul Central din strada 
Armenească şi Cimitirul Catolic.

Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii „persoană publică” 
(alin.(2) art.123 din Codul penal)
supunând îndeplinirea doar a 
obligaţiilor de serviciu, nu şi a 
celor profesionale) [14].

Relaţiile sociale cu privire 
la buna desfăşurare a activită-
ţii în sfera publică sau în cea 
privată sunt cele afectate ca 
rezultat al comiterii infracţiu-
nilor prevăzute la art.324-3351 
CP RM. Doar în unele cazuri şi 
doar unele dintre aceste infrac-
ţiuni pot aduce atingere relaţii-
lor sociale care se desfăşoară în 
sfera profesională.

Suntem de acord cu M.M. 
Iakovlev, care relevă trăsăturile 
individualizante ale infracţi-
unilor săvârşite în sfera profe-
sională: a) subiectul special al 
infracţiunii este salariatul care 
desfăşoară o anumită activitate 
pe un suport profesional, pose-
dând cunoştinţe speciale într-un 
anumit domeniu ştiinţific sau 
practic; b) săvârşirea infracţi-
unii are legătură cu această ac-
tivitate desfăşurată de subiect; 
c) infracţiunea se exprimă în 
încălcarea unor reguli cu ca-
racter normativ care reglemen-
tează activitatea profesională a 
subiectului [15, 16].

Din prevederile legislaţiei 
putem desprinde suficiente ar-
gumente care demonstrează că 
obligaţiile profesionale trebuie 
deosebite de obligaţiile de ser-
viciu. Astfel, de exemplu, în 
art.204 CP RM se menţionează: 

„Divulgarea secretului adopţiei 
contrar voinţei adoptatorului, 
săvârşită de o persoană obli-
gată să păstreze faptul adopţiei 
ca un secret profesional sau de 
serviciu (sublinierea ne aparţi-
ne – n.a.)”. În alin.(4) art.212 CP 
RM se prevede: „Contamina-
rea cu maladia SIDA ca urmare 
a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare de către un 
lucrător medical a obligaţiilor 
sale profesionale (sublinierea 
ne aparţine – n.a.)”. La alin.
(2) art.12 al Legii cu privire la 
drepturile şi responsabilităţile 
pacientului, adoptate de Par-
lamentul Republicii Moldova 
la 27.10.2005 [17], legiuitorul 
dispune: „Confidenţialitatea in-
formaţiilor cu privire la solicita-
rea de asistenţă medicală, exa-
minare şi tratament, inclusiv a 
altor informaţii ce constituie se-
cret medical, este asigurată de 
medicul curant şi de specialiştii 
implicaţi în acordarea servicii-
lor de sănătate sau în cercetarea 
biomedicală (studiul clinic), 
precum şi de alte persoane că-
rora aceste informaţii le-au de-
venit cunoscute datorită exer-
citării obligaţiilor profesionale 
şi de serviciu (sublinierea ne 
aparţine – n.a.)”. În pct.10 din 
Hotărârea Guvernului cu privi-
re la aprobarea Codului de etică 
al consilierului de probaţiune, 
nr.210 din 21.03.2013 [18], se 
arată: „Consilierul de probaţiu-
ne este dator să depună sârguin-
ţa necesară în vederea îndepli-
nirii, cu respectarea termenelor 
legale, a atribuţiilor de serviciu 
conform repartizării. În acest 
scop, este obligat să respecte 
programul de lucru şi să nu se 
angajeze în activităţi a căror 
desfăşurare ar afecta timpul pe 
care ar trebui să-l aloce îndepli-
nirii îndatoririlor profesionale şi 
a celor de serviciu (sublinierea 
ne aparţine – n.a.)”.

După această notă de clari-
ficare, consemnăm: în situaţia 
admiterii, contra recompensă, 
de către însoţitorul de vagoa-
ne de pasageri a călătoriei fără 
bilet a pasagerului, făptuitorul 
încălcă exclusiv obligaţiile sale 
profesionale. În această situaţie 
nu este aplicabil nici art.327 CP 
RM, nici art.328 CP RM, nici 
o altă normă penală potrivit că-
reia persoanei publice îi revine 
rolul de subiect al infracţiunii.

Să disjungem cele două 
faţete ale situaţiei în cauză: 1) 
dacă e să ne referim aparte la 
circumstanţa în care însoţitorul 
de vagoane de pasageri admite 
călătoria fără bilet a pasageru-
lui, răspunderea pentru aceas-
tă faptă e stabilită la alin.(3) 
art.204 din Codul contravenţio-
nal, adoptat de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 24.10.2008 
[19] [20]; 2) dacă e să ne re-
ferim aparte la circumstanţa în 
care însoţitorul de vagoane de 
pasageri primeşte recompen-
să pentru călătoria fără bilet a 
pasagerului, răspunderea pen-
tru această faptă e stabilită la 
art.106 din Codul contravenţio-
nal [21]. Acest din urmă articol 
este complementar cu art.196 
CP RM. În ipoteza pe care o 
analizăm, din cauza mărimii 
daunelor materiale cauzate, po-
sibilitatea aplicării art.196 CP 
RM este extrem de redusă [22].

În acest fel, în situaţia ad-
miterii, contra recompensă, de 
către însoţitorul de vagoane de 
pasageri a călătoriei fără bilet 
a pasagerului, calificarea de 
ansamblu se va face în baza 
art.106 şi alin.(3) art.204 din 
Codul contravenţional.

Considerăm că, în situaţia 
analizată, abuzul de încredere 
(alături de înşelăciune), şi nu 
abuzul de serviciu, este ceea 
ce-i permite făptuitorului să ca-
uzeze victimei (adică proprieta-
rului trenului) daune materiale. 

Or, însoţitorul de vagoane 
de pasageri (ca subiect al faptei 
prevăzute la art.106 din Codul 
contravenţional) este subiectul 
de rea-credinţă în raportul juri-
dic de muncă; în acelaşi raport 
juridic, Întreprinderea de Stat 

„Calea Ferată din Moldova” 
apare ca subiect de bună-cre-
dinţă. Sub acest aspect, cauza-
rea de daune materiale prin în-
şelăciune sau abuz de încredere 
constituie un exemplu de încăl-
care a obligaţiei de loialitate. 
Loialitatea faţă de Întreprinde-
rea de Stat „Calea Ferată din 
Moldova” presupune obligaţia 
fiecărui angajat al întreprin-
derii respective de a acţiona în 
interesul acesteia, de a susţine 
obiectivele, strategiile şi po-
liticile pe care le promovează, 
în scopul realizării misiunii şi 
sporirii competitivităţii ei.

Adaptând la subiectul nos-
tru ideile expuse de I.Botezatu 
[23], menţionăm că – în situa-
ţia admiterii, contra recompen-
să, de către însoţitorul de vagoa-
ne de pasageri a călătoriei fără 
bilet a pasagerului – abuzul 
de încredere se caracterizează 
prin următoarele: 1) presupune 
relaţia specială dintre făptuitor 
şi victimă. Această relaţie are 
la bază încrederea între cei 
doi, condiţionată de existenţa 
între ei a raporturilor care deri-
vă din contractul individual de 
muncă; 2) presupune formarea 
unui climat de încredere de 
către făptuitor. Acest proces 
necesită, de regulă, premedi-
tare şi o durată relativ îndelun-
gată. În acest sens, să nu uităm 
că, de exemplu, conform alin.
(1) art.60 din Codul muncii, 
pentru verificarea aptitudinilor 
profesionale ale salariatului, 
la încheierea contractului in-
dividual de muncă, acestuia i 
se poate stabili o perioadă de 
probă; 3) este autosuficient în 
rare situaţii. De cele mai dese 
ori, trebuie secundat de înşelă-
ciune, ca factor de sustentaţie 
pentru abuzul de încredere; 4) 
implică un concurs mai vădit 
al victimei la realizarea inten-
ţiei infracţionale a făptuitorului. 
De fapt, victima prognozează 
deficient conduita făptuitorului, 
ignorând elementara precauţie. 
Activismul făptuitorului se ma-

nifestă doar când acesta obţine 
încrederea victimei. După care 
totul se desfăşoară ca şi cum de 
la sine, fără o influenţare sesi-
zabilă din partea făptuitorului.

Toate acestea vin în spriji-
nul ideii că – în situaţia admi-
terii, contra recompensă, de 
către însoţitorul de vagoane de 
pasageri a călătoriei fără bilet 
a pasagerului – abuzul de în-
credere (alături de înşelăciune) 
este ceea ce-i permite făptuito-
rului să cauzeze victimei (adică, 
proprietarului trenului) daune 
materiale. În situaţia analizată, 
însoţitorul de vagoane de pa-
sageri abuzează de încrederea 
victimei, încredere care i-a fost 
acordată la angajare. În atare si-
tuaţie, însoţitorul de vagoane de 
pasageri nu are cum să recurgă 
la abuz de serviciu. Aşa cum 
ne vom putea convinge infra, 
în această situaţie, însoţitorul 
de vagoane de pasageri nu are 
cum să utilizeze prerogativele 
ce-i revin în virtutea funcţiei 
ocupate; acest caz pur şi simplu 
nu poate avea asemenea prero-
gative.

La moment, vom consem-
na doar că o asemenea conclu-
zie reiese, indirect, din Ordinul 
ministrului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei cu privire la 
aprobarea Clasificatorului ocu-
paţiilor din Republica Moldova 
(CORM 006-14), nr.22 din 
03.03.2014 [24].

În acest act normativ este 
specificat că însoţitorul de va-
goane de pasageri face parte 
din: grupa majoră 5 „Lucrători 
în domeniul serviciilor şi co-
merţ” [25]; subgrupa majoră 
51 „Lucrători în domeniul ser-
viciilor personale” [26]; grupa 
minoră 511 „Însoţitori de zbor, 
conductori şi ghizi” [27]; grupa 
de bază 5112 „Conductori în 
transporturi” [28].

Aşadar, în esenţă, însoţito-
rul de vagoane de pasageri este 
un lucrător în domeniul servici-
ilor de transport.

Cei care fac parte din grupa 
de bază 5112 „Conductori în 
transporturi” sunt caracterizaţi 
în felul următor: „Conductorii 
în transporturi verifică şi emit 
bilete, asigură siguranţa şi 
confortul pasagerilor în trenuri, 
tramvaie, troleibuze, autobuze 
şi alte vehicule de transport 
public”. De rând cu însoţitorul 
de vagoane de pasageri, din 
aceeaşi grupă de bază mai fac 
parte: conductorul; conducăto-
rul de tren; controlorul de bile-
te; însoţitorul de încărcături şi 
vagoane speciale; revizorul de 
bilete.

După această digresiune 
absolut necesară, vom menţio-
na: în situaţia admiterii, contra 
recompensă, de către însoţito-
rul de vagoane de pasageri a că-
lătoriei fără bilet a pasagerului, 
cauza principală din care nu se 
aplică art.324, 327 sau 328 CP 
RM constă în aceea că însoţi-
torul de vagoane de pasageri 
nu poate avea calitatea de per-
soană publică în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM [29].

Cel mai probabil, unii au in-
terpretat că, odată cu apariţia în 
Codul penal a noţiunii „persoa-
nă publică”, în situaţia pe care 
o analizăm calificarea ar trebui 
făcută nu conform art.106 şi 
alin.(3) art.204 din Codul con-
travenţional, ci conform art.324, 
327 sau 328 CP RM. 

Este adevărat că sfera de 
aplicare a prevederii de la alin.
(2) art.123 CP RM este foarte 
largă. Însă, aceasta nu înseam-
nă că oricare salariat din cadrul 
unei persoane juridice de drept 
public (începând cu conducă-
torul acesteia şi terminând cu 
paznicul (portarul)) intră sub 
incidenţa noţiunii „angajat al 
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altor persoane juridice de drept public 
(altor decât autorităţile publice autono-
me sau de reglementare, întreprinderile 
de stat sau municipale)” şi, implicit, al 
noţiunii mai largi „persoană publică” 
utilizate în această normă [30].

Existenţa în Codul penal a artico-
lelor 213 şi 256 invalidează teza con-
form căreia oricare salariat din cadrul 
unei persoane juridice de drept public 
poate fi persoană publică în sensul alin.
(2) art.123 CP RM [31, 32]. În context, 
este util să reproducem un fragment 
din Nota informativă la Proiectul de 
lege pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative, în baza că-
ruia în alin.(2) art.123 CP RM a fost 
introdusă definiţia noţiunii „persoană 
publică”: „Alin.(1) art.256 CP RM se 
modifică prin substituirea sintagmei 

„fără funcţie de răspundere” cu sintag-
ma „care nu este o persoană publică”... 
Astfel, odată cu introducerea unei noi 
noţiuni de persoană publică, în mod 
logic se impune o altă delimitare faţă 
de cea în prezent utilizată, adică nu cea 
de „cu funcţie de răspundere/fără func-
ţie de răspundere”, ci aceea de „publi-
că/nepublică”” [33].

Această iniţiativă nu a fost susţinu-
tă. În corespundere cu Legea privind 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 02.12.2011 
[34], la alin.(1) art.256 CP RM cuvin-
tele „lucrător fără funcţie de răspunde-
re” au fost substituite cu cuvântul „sa-
lariat”, iar cuvintele „acestui lucrător” 

– cu cuvintele „acestui salariat”. Cu 
toate acestea, ideea promovată în Nota 
informativă citată mai sus îşi păstrează 
valabilitatea. În caz contrar, art.213 şi 
256 CP RM ar fi pur şi simplu lipsite 
de sferă de aplicare, în locul acesto-
ra aplicându-se art.329 şi, respectiv, 
lit.c) alin.(2) art.324 sau lit.c) alin.(2) 
art.333 CP RM. 

Din această cauză, apariţia în Co-
dul penal a noţiunii „persoană publică” 
nu a influenţat în niciun fel asupra 
calificării faptei de admitere, contra 
recompensă, de către însoţitorul de va-
goane de pasageri a călătoriei fără bilet 
a pasagerului. Această faptă urmează 
a fi calificată potrivit art.106 şi alin.(3) 
art.204 din Codul contravenţional, nu 
conform art.324, 327 sau 328 CP RM.

Nu ne limităm la aceste argumente.
Astfel, în doctrina dreptului penal 

se menţionează: nu sunt subiecţi ai 
infracţiunilor de serviciu acei salariaţi 
care exercită numai funcţii pur profe-
sionale sau activităţi tehnice ori auxi-
liare. În acelaşi timp, astfel de salariaţi 
vor avea calitatea de subiecţi ai in-
fracţiunilor de serviciu în cazul în care 
ajung în postura de a realiza acţiuni 
relevante sub aspect juridic, care dau 
naştere, modifică sau sting raporturi 
juridice [35].

Sprijinim această poziţie. De ace-
ea, persoana publică în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM trebuie deosebită, în 
primul rând, de personalul adminis-
trativ-tehnic (personalul tehnic; perso-
nalul de deservire tehnică; personalul 
care desfă şoară activităţi auxiliare) din 
cadrul unei persoane juridice de drept 
public sau al celei de drept privat.

Cine face parte din personalul ad-
ministrativ-tehnic?

Aceştia sunt specificaţi, de exem-
plu, în anexa nr.11 (Categoriile de sala-
rizare pentru unele profesii ale munci-
torilor auxiliari şi personalul de deser-
vire din unităţile bugetare) la Hotărârea 
Guvernului cu privire la condiţiile de 
salarizare a personalului din unităţile 
bugetare, nr.381 din 13.04.2006 [36]: 
acordor-reglor instrumente muzicale; 
afişor de avize; alimentator la maşini 
de stropit şi spălat; cameristă; canta-
ragiu; conducător mecanisme autopro-
pulsate; conducător (şofer) maşină de 
curăţat şi transportat; curăţitor conduc-
te de gunoi; curăţitor încălţăminte; cu-
răţitor sticlă; curăţitor teritorii; curier; 
cusătoreasă-restaurator costum şi len-
jerie; cusătoreasă-restaurator costume 
de scenă; dădacă; dezinfecţionist; ex-
peditor de legătură specială; fochist; 
garderobier; grădinar; grăjdar; herpe-
tolog; iluminator; instructor pentru in-
struirea de producţie a muncitorilor cu 
profesii de uz larg; îngrijitor încăperi 
de producţie şi de serviciu; însoţitor în-
cărcături şi vagoane speciale; legător 
documente; lenjereasă; liftier ascen-
sor; lucrător de circ; lucrător de servi-
ciu la escalator; lucrător de serviciu în 

sala de automate de joc, atracţii şi tir; 
magaziner; manichiuristă; marcator; 
măturător; maşinist de scenă; munci-
tor la îngrijirea complexă şi repararea 
clădirilor; muncitor în sala cu cazane 
de fiert apa; muncitor la pregătirea 
hranei pentru animale; muncitor la 
trening de cai; observator la posturile 
hidrometeorologice; operator auto-
mate de schimb; paznic (portar); pre-
parator; recepţioner aur la instituţiile 
stomatologice; recepţioner comenzi; 
recepţioner-transmiţător încărcătură 
şi bagaje; recepţioner la punctul de în-
chiriere; recepţioner produse agricole 
şi materie primă; salvamar; saturator; 
sticlografist (rotatorist); telegrafist, te-
lefonist, tocilar; uşier; vizitiu; vânător 
profesionist; vânzător, controlor-casi-
er, casier în sala de comerţ; zoolabo-
rant la serpentariu etc.

Care este conţinutul noţiunii „acti-
vitate desfăşurată de personalul admi-
nistrativ-tehnic”?

Considerăm că răspunsul la aceas-
tă întrebare reiese din alin.(3) art.212 
din Codul muncii: „Prin „formare teh-
nică” se înţelege orice sistem de instru-
ire prin care un salariat însuşeşte pro-
cedeele de aplicare în procesul muncii 
a mijloacelor tehnice şi tehnologice”. 
Aşadar, activitate desfăşurată de per-
sonalul administrativ-tehnic reprezintă 
activitatea presupunând aplicarea în 
procesul muncii a unor mijloace teh-
nice şi tehnologice.

Persoana publică, în sensul alin.
(2) art.123 CP RM, trebuie deosebită, 
în al doilea rând, de persoanele care 
exercită funcţii pur profesionale în 
cadrul unei persoane juridice de drept 
public sau al celei de drept privat. 

Care este conţinutul noţiunii „acti-
vitate pur profesională”?

În opinia noastră, răspunsul la 
această întrebare reiese din alin.(2) 
art.212 din Codul muncii: „Prin „for-
mare profesională continuă” se înţelege 
orice proces de instruire în cadrul că-
ruia un salariat, având deja o calificare 
ori o profesie, îşi completează cunoş-
tinţele profesionale prin aprofundarea 
cunoştinţelor într-un anumit domeniu 
al specialităţii de bază sau prin deprin-
derea unor metode sau procedee noi 
aplicate în cadrul specialităţii respec-
tive”. Aşadar, activitate pur profesio-
nală constituie activitatea presupunând 
aplicarea cunoştinţelor într-un anumit 
domeniu profesional sau a unor meto-
de ori procedee profesionale.

După această notă de clarificare, 
accentuăm: numai în cazul în care, în 
prezenţa anumitor circumstanţe, per-
soanele, care, de regulă, exercitând 
funcţii pur profesionale în cadrul unei 
persoane juridice de drept public sau 
al celei de drept privat, ajung să exer-
cite funcţii producătoare de efecte juri-
dice, activitatea „subadministrativă” a 
acestor persoane se poate transforma 
într-o activitate administrativă. Doar 
în acest caz astfel de persoane intră 
sub incidenţa prevederii de la alin.(2) 
art.123 CP RM.

În principiu, toate tezele pe care 
le-am enunţat mai sus îşi găsesc reflec-
tarea în pct.6.1 din Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire 
la aplicarea legislaţiei referitoare la 
răspunderea penală pentru infracţiuni-
le de corupţie”, nr.11 din 22.12.2014: 

„În cazul în care, în legătură cu fapta 
săvârşită, salariatul (angajatul) în-
treprinderii de stat sau municipale, al 
altor persoane juridice de drept public 
exercită numai funcţii pur profesiona-
le sau activităţi tehnice ori auxiliare, 
cele comise se vor încadra în baza 
art.256 CP RM. Aceasta deoarece 
persoanele care execută atribuţii pur 
profesionale (de exemplu, medicii, 
cadrele didactice, casierii etc.) nu sunt 
persoane publice, întrucât îndeplinirea 
acestor atribuţii nu sunt producătoare 
de efecte juridice (adică, nu poate da 
naştere, modifica sau stinge raporturi 
juridice). Executând obligaţiunile de 
natură profesională, astfel de persoane 
nu au cum să apară în postura de per-
soană publică. Numai în cazul în care 
aceste persoane, în prezenţa anumitor 
circumstanţe, ajung să exercite funcţii 
producătoare de efecte juridice (de 
exemplu, să acorde drepturi sau să eli-
bereze de obligaţii), activitatea „sub-
administrativă” a medicilor, cadrelor 
didactice, casierilor etc. se poate trans-
forma într-o activitate administrativă. 
De exemplu, în cazul eliberării certi-

ficatului de concediu medical de către 
medic sau în cazul evaluării de către 
cadrele didactice a studenţilor, mas-
teranzilor, aceştia exercită funcţii pro-
ducătoare de efecte juridice, motiv din 
care, în circumstanţele relevate, astfel 
de persoane pot evolua în calitate de 
subiecţi ai infracţiunilor prevăzute la 
art.324 CP RM, cu condiţia ca aces-
tea să activeze în instituţii publice; în 
caz contrar, se va aplica răspunderea 
penală în conformitate cu art.333 CP 
RM. Cu atât mai mult nu sunt persoa-
ne publice cei care fac parte din per-
sonalul administrativ-tehnic din cadrul 
întreprinderilor de stat sau municipale, 
din cadrul instituţiilor publice sau au-
torităţilor publice (personalul tehnic, 
personalul care desfăşoară activităţi 
auxiliare). Faţă de aceşti salariaţi va fi 
aplicată răspunderea penală în confor-
mitate cu art.256 CP RM, cu condiţia 
ca acţiunea de primire a remuneraţiei 
ilicite având o natură patrimonială să 
fie comisă în prezenţa unei metode 
speciale – extorcarea” [37].

Aşadar, competenţa unei persoane 
publice include, printre altele, pre-
rogativa acesteia de a realiza acţiuni 
relevante sub aspect juridic. Se are în 
vedere că persoana publică are dreptul 
sau obligaţia ca, prin acţiunile sale, să 
dea naştere, să modifice sau să stingă 
raporturi juridice. Tocmai acesta este 
criteriul care permite delimitarea no-
ţiunii „persoană publică” de noţiunile 

„persoană care desfă şoară activităţi 
auxiliare” şi „persoană care exercită 
funcţii pur profesionale”.

Ce înseamnă „acţiuni relevante 
sub aspect juridic”? 

Din pct.6.1 al Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire 
la aplicarea legislaţiei referitoare la răs-
punderea penală pentru infracţiunile de 
corupţie”, nr.11 din 22.12.2014, reiese 
că aceste acţiuni dau naştere, modifică 
sau sting raporturi juridice, fiind astfel 
producătoare de efecte juridice.

Practic, aceeaşi concluzie se des-
prinde din Hotărârea Curţii Constituţi-
onale a Republicii Belarus „Cu privire 
la corespunderea Constituţiei a dispo-
ziţiei pct.3) alin.4 art.4 din Codul penal 
al Republicii Belarus [38] şi a practicii 
întemeiate pe el de interpretare a noţi-
unii de persoană cu funcţie de răspun-
dere în baza criteriului realizează acţi-
uni relevante sub aspect juridic”, nr.З-
129/2001 din 12.11.2001: „Exercitarea 
acţiunilor administrative de dispoziţie 
sau organizatorico-economice este 
legată de realizarea unor acţiuni rele-
vante sub aspect juridic, însă realizarea 
acestora din urmă apare şi ca temei de 
sine stătător în vederea raportării unui 
sau altui salariat, care nu exercită ac-
ţiuni administrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice, la catego-
ria de persoane cu funcţie de răspun-
dere (sublinierea ne aparţine – n.a.). Se 
consideră relevante sub aspect juridic 
acele acţiuni, în al căror rezultat apar 
sau pot apărea efecte juridice presupu-
nând naşterea, modificarea sau stinge-
rea unor raporturi juridice” [39, 40].

Partea de propoziţie subliniată în 
citatul reprodus mai sus relevă dife-
renţa dintre întinderea noţiunii „per-
soană cu funcţie de răspundere” în le-
gea penală a Republicii Moldova şi în 
cea a Republicii Belarus: din alin.(1) 
art.123 CP RM reiese că exercitarea 
acţiunilor administrative de dispozi-
ţie sau organizatorico-economice (de 
rând cu exercitarea funcţiilor autori-
tăţii publice) [41] este definitorie în 
vederea caracterizării unei persoane 
ca fiind cu funcţie de răspundere [42]; 
din pct.3) alin.4 art.4 din Codul penal 
al Republicii Belarus reiese că per-
soană cu funcţie de răspundere poate 
fi, printre altele, persoana care este 
abilitată în modul stabilit să realizeze 
acţiuni relevante sub aspect juridic, 
nefiind obligatoriu să exercite acţiuni 
administrative de dispoziţie sau orga-
nizatorico-economice.

Astfel, o primă concluzie care se 
conturează este că – atât în conjunc-
tura legii penale autohtone, cât şi în 
cea a legii penale belaruse – a realiza 
acţiuni relevante sub aspect juridic nu 
înseamnă neapărat a exercita acţiuni 
administrative de dispoziţie sau orga-
nizatorico-economice.

O altă concluzie este că, în sensul 
alin.(1) art.123 CP RM, nu este per-
soană cu funcţie de răspundere cel care 
realizează acţiuni relevante sub aspect 

juridic, însă care nu exercită nici ac-
ţiuni administrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice, nici funcţii 
ale autorităţii publice. Totodată, nimic 
nu împiedică a-l considera pe acesta 
persoană publică în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM. Din acest punct de 
vedere, este util a-l cita pe A.V. Brili-
antov: „Nu poate fi acceptată afirmaţia 
ce aparţine lui B.V. Zdravomâslov, po-
trivit căreia „realizarea unor acţiuni re-
levante sub aspect juridic, dacă acestea 
nu constituie o expresie a exercitării 
de acţiuni administrative de dispozi-
ţie sau organizatorico-economice, nu 
poate atesta prezenţa unui subiect spe-
cial al infracţiunii” [43]”[44].

În continuare, consemnăm că, pen-
tru a putea realiza acţiuni relevante sub 
aspect juridic, persoana trebuie să deţi-
nă prerogativa corespunzătoare. Luând 
ca punct de reper o opinie exprimată 
de S.S. Alexeev [45], A.V. Briliantov 
afirmă că prerogativa de realizare a 
acţiunilor relevante sub aspect juridic 
constă în dreptul sau în obligaţia de a 
acorda drepturi şi obligaţii altor per-
soane (fizice ori juridice), de a modifi-
ca volumul acestor drepturi şi obligaţii 
sau de a le înceta [46].

De exemplu, referindu-se la drep-
tul sau obligaţia de a acorda drepturi şi 
obligaţii altor persoane, B.V. Voljen-
kin aduce ca exemplu eliberarea, din 
numele unei entităţi publice, a unor 
documente care confirmă un anumit 
fapt juridic. Un asemenea document 
posedă forţă juridică, ceea ce permite 
organizarea, canalizarea conduitei per-
soanelor cărora li se acordă drepturi 
şi obligaţii [47]. Lărgind perspectiva, 
A.V. Briliantov susţine că acordarea 
de drepturi şi obligaţii altor persoane 
se poate exprima în: emiterea unui act; 
înscrierea unor date într-un registru; 
eliberarea unui document care confir-
mă un fapt juridic (de exemplu, înre-
gistrarea) etc. [48].

Indiferent de nuanţele ce caracte-
rizează astfel de acţiuni relevante sub 
aspect juridic, le uneşte trăsătura re-
levată de către S.S. Alexeev: ele sunt 
producătoare de efecte juridice [49].

După A.V. Briliantov, trăsăturile 
de bază ale efectelor juridice produse 
în urma unor asemenea acţiuni sunt: 

1) aceste efecte presupun apariţia, 
modificarea sau stingerea unor rapor-
turi juridice. De exemplu, eliberarea 
permisului de conducere are ca efect 
apariţia unui nou participant la traficul 
rutier, ceea ce implică naşterea unor 
drepturi şi obligaţii ale acestuia. În 
acelaşi timp, privarea de dreptul de 
a conduce mijlocul de transport are 
ca efect stingerea temporară (până la 
repunerea în dreptul de a conduce) a 
drepturilor şi obligaţiilor corespun-
zătoare. Nu în ultimul rând, obţinerea 
permisului de conducere pentru o nouă 
categorie/subcategorie are ca efect 
modificarea drepturilor şi obligaţiilor 
pe care le are respectivul participant la 
traficul rutier;

2) producerea efectelor juridice 
este legată de dreptul sau obligaţia 
subiecţilor care participă la raporturile 
juridice de a acţiona într-un mod anu-
me sau de a se abţine să acţioneze. De 
exemplu, nesusţinerea de către student 
a unui examen presupune obligaţia 
acestuia de a-l susţine repetat. Conclu-
zia comisiei medicale de a admite pilo-
tul la conducerea aeronavei presupune 
că acestuia nu i se va îngrădi dreptul 
de a executa zboruri;

3) după caz, efectele juridice pot 
avea un caracter cert sau verosimil. De 
exemplu, recunoaşterea persoanei ca fi-
ind vinovată de conducerea mijlocului 
de transport în stare de ebrietate impli-
că inevitabil privarea acesteia de drep-
tul de a conduce mijloace de transport. 
Totodată, nesusţinerea de către student 
a unui examen implică doar posibilita-
tea că acesta va fi exmatriculat;

4) efectele juridice se pot produce 
nemijlocit după realizarea acţiunilor 
relevante sub aspect juridic. Totuşi, nu 
este exclus ca aceste efecte şi acţiuni 
să fie decalate în timp [50].

După această notă de clarificare, 
vom încerca să răspundem la urmă-
toarea întrebare: în ipoteza primirii 
de către însoţitorul de vagoane de 
pasageri a recompensei pentru călăto-
ria fără bilet a pasagerului, sunt oare 
producătoare de efecte juridice acţi-
unile realizate de către însoţitorul de 
vagoane de pasageri?

În una din lucrările sale, 
I.Mihalache vorbeşte despre drepturi-
le şi obligaţiile apărute în baza contrac-
tului de transport de pasageri [51].

În conformitate cu art.110 din 
Codul transportului feroviar, adoptat 
de Parlamentul Republicii Moldova 
la 17.07.2003 [52], încheierea con-
tractului de transport al călătorului se 
autentifică prin documentul (biletul) 
de călătorie (alin.(2)); fiecare călător 
este obligat să aibă asupra sa docu-
mentul (biletul) de călătorie (alin.(5)). 
Prevederi similare se conţin în alin.
(1) art.986 din Codul civil, adoptat 
de Parlamentul Republicii Moldova 
la 06.06.2002 [53]: contractul de 
transport de persoane se confirmă (se 
documentează) printr-un bilet (titlu de 
călătorie). De asemenea, în anexa nr.2 
(Regulamentul privind prestările de 
servicii în traficul feroviar de călători, 
bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes 
propriu) la Hotărârea Guvernului pen-
tru aprobarea unor acte normative pri-
vind punerea în aplicare a prevederilor 
Codului transportului feroviar, nr.238 
din 25.02.2005 [54], se menţionează: 
încheierea contractului de transport al 
călătorilor se confirmă prin documen-
tul (biletul) de călătorie (pct.3); călă-
torii sunt obligaţi să dispună de docu-
mente (bilete) de călătorie (pct.10); că-
lătorii care se urcă în tren sunt obligaţi 
să posede document (bilet) de călăto-
rie, perfectat în modul stabilit.

Astfel, eliberarea, din numele În-
treprinderii de Stat „Calea Ferată din 
Moldova”, a documentului (bietului, 
titlului) de călătorie, care confirmă 
încheierea contractului de transport al 
călătorilor, reprezintă o acţiune rele-
vantă sub aspect juridic. Această acţiu-
ne este producătoare de efecte juridice, 
întrucât dă naştere unui raport juridic 
de transport al călătorilor. Aceasta pre-
supune naşterea unor drepturi sau obli-
gaţii ale călătorului şi ale Întreprinderii 
de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Din alin.(1) art.980 din Codul 
civil reiese că, prin contractul de 
transport al călătorilor, o parte (că-
răuş, transportator) se obligă faţă de 
cealaltă parte (pasager sau client) să o 
transporte, iar cealaltă parte se obligă 
să plătească remuneraţia convenită. 
De asemenea, în acord cu art.985 din 
Codul civil, pentru transportarea pa-
sagerului se plăteşte taxa de transport 
convenită prin acordul părţilor, dacă 
legea nu prevede altfel (alin.(1)); taxa 
de transport se plăteşte până la trans-
portarea pasagerului, dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel (alin.(2)). 
În mod similar, în pct.3 din anexa nr.2 
(Regulamentul privind prestările de 
servicii în traficul feroviar de călători, 
bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes 
propriu) la Hotărârea Guvernului pen-
tru aprobarea unor acte normative pri-
vind punerea în aplicare a prevederilor 
Codului transportului feroviar, nr.238 
din 25.02.2005, se prevede: conform 
contractului de transport, calea ferată 
se obligă să transporte în punctul de 
destinaţie călătorii, acordându-le loc 
în tren, bagajele acestora, precum şi 
mărfurile şi mesageriile expeditorilor. 
Totodată, călătorii se obligă să achite, 
în conformitate cu tariful stabilit, plata 
pentru călătoria lor.

Potrivit art.3 din Codul transportu-
lui feroviar, călător este persoana fizică 
care are document (bilet) de călătorie 
şi călătoreşte cu trenul.

Reiese că nu are calitatea juridică 
de călător cel care nu are document 
(bilet, titlu) de călătorie. O asemenea 
persoană nu are calitatea de subiect al 
raportului juridic de transport al călă-
torilor. O astfel de persoană nu poate 
avea drepturi sau obligaţii în raport cu 
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată 
din Moldova”.

Aşa cum am consemnat mai sus, 
admiterea călătoriei fără bilet în trans-
portul feroviar de către însoţitorul de 
vagoane de pasageri atrage răspunde-
rea în baza alin.(3) art.204 din Codul 
contravenţional. Bineînţeles, o aseme-
nea faptă ilegală nu poate constitui o 
acţiune relevantă sub aspect juridic. 
La fel, nu poate da naştere unui ra-
port juridic de transport al călătorilor. 
Ea nu poate presupune naşterea unor 
drepturi sau obligaţii ale călătorului şi 
ale Întreprinderii de Stat „Calea Ferată 
din Moldova”.

Continuare în p.4
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D in analiza pct.11 din anexa 
nr.2 (Regulamentul privind 

prestările de servicii în traficul fero-
viar de călători, bagaje, mărfuri şi me-
sagerii în interes propriu) la Hotărârea 
Guvernului pentru aprobarea unor acte 
normative privind punerea în aplicare 
a prevederilor Codului transportului 
feroviar, nr.238 din 25.02.2005, ar re-
ieşi că însoţitorul de vagoane de pasa-
geri poate fi abilitat să vândă documen-
te (bilete, titluri) de călătorie (adică, 
poate fi abilitat să îndeplinească acţi-
uni producătoare de efecte juridice): 
documentele (biletele) de călătorie se 
procură la staţii, la agenţii autorizaţi, 
precum şi la personalul de tren, în con-
diţiile stabilite de calea ferată.

Totuşi, prevederile unui alt act 
normativ ne ajută să înţelegem că 
însoţitorul de vagoane de pasageri 
nu poate face parte din personalul 
de tren abilitat să vândă documente 
(bilete, titluri) de călătorie. Astfel, în 
Ordinul ministrului Transporturilor 
şi Gospodăriei Drumurilor privind 
aprobarea Regulamentului transpor-
tului de călători, bagaje şi mesagerii 
pe calea ferată, nr.83 din 28.04.2005 
[55], se stabileşte: vânzarea docu-
mentelor (biletelor) de călătorie la tre-
nurile de lung parcurs şi cele locale 
se face prin intermediul terminalelor 
sistemului automatizat „Express” (în 
continuare – sistemul „Express”) şi 
al tehnologiilor manuale (pct.8); în 
cazul în care călătorilor nu le poate fi 
întocmit document (bilet) de călăto-
rie la casa de bilete din motivul pauzei 
tehnice în activitatea sistemului „Ex-
press”, şeful trenului de călători este 
în drept să efectueze îmbarcarea călă-
torilor (dacă este necesitate întemeia-
tă de a coborî urgent) nu mai mult de 
4 persoane în vagonul de serviciu cu 
întocmirea ulterioară a călătoriei în 
baza chitanţei pentru diverse încasări 
pe locurile neocupate în vagoane în 
termen de o oră de la plecarea trenu-
lui din punctul de formare şi în termen 
de 30 de minute de la staţiile interme-
diare.

Aşadar, şeful trenului de călători, 
nu însoţitorul de vagoane de pasageri, 
face parte din personalul de tren abili-
tat să vândă documente (bilete, titluri) 
de călătorie.

Faptul că însoţitorul de vagoane 
de pasageri nu dispune de prerogativa 
de a vinde documente (bilete, titluri) 
de călătorie reiese şi din: Instrucţiunea 
însoţitorului vagonului de pasageri, 
aprobată prin Ordinul directo ru lui 
general al Întreprinderii de Stat „Ca-
lea Ferată din Moldova”, nr.0187 din 
20.12.2005; Fişa de post „Însoţitor 
de vagoane de pasageri. Rezerva în-
soţitorilor de vagoane” (Cod: FP-RÎ-
DDC-10, ediţia 01/2013).

În concluzie, însoţitorul de vagoa-
ne de pasageri nu deţine prerogativa de 
a vinde documente (bilete, titluri) de 
călătorie. Aceasta demonstrează că, în 
ipoteza în care însoţitorul de vagoane 
de pasageri primeşte recompensă pen-
tru călătoria fără bilet a pasagerului, 
acesta nu îndeplineşte funcţii producă-
toare de efecte juridice. 

Supra am afirmat că nu poate fi 
persoană publică, în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM, persoana care nu are 
prerogativa de a realiza acţiuni rele-
vante sub aspect juridic (adică, persoa-
na care nu are dreptul ca, prin acţiunile 
sale, să dea naştere, să modifice sau să 
stingă raporturi juridice). Reiese că, în 
ipoteza primirii de către însoţitorul de 
vagoane de pasageri a recompensei 
pentru călătoria fără bilet a pasageru-
lui, însoţitorul de vagoane de pasageri 
nu poate avea calitatea de persoană pu-
blică în sensul alin.(2) art.123 CP RM.

De ce în această ipoteză trebuie 
aplicat art.106 din Codul contravenţi-
onal?

După N.G. Loghinova, (ne)deţi-
nerea prerogativei de a săvârşi anu-
mite acţiuni reprezintă criteriul care 
permite delimitarea cauzării de daune 
materiale prin înşelăciune sau abuz de 
încredere de folosirea de situaţia de 
serviciu de către persoana care este 
parte la raportul juridic de muncă cu 
proprietarul care suportă daune mate-

riale [56]. Un punct de vedere similar 
îl exprimă V.M. Homici [57].

Ideea în cauză este dezvoltată de 
I.Moscalciuc: „Îndeplinirea unor lu-
crări sau prestarea unor servicii, ce ţin 
de obligaţiile de serviciu ale făptuito-
rului, reprezintă scopul infracţiunii pre-
văzute la art.256 CP RM. Este esenţial 
ca lucrările sau serviciile îndeplinite 
(prestate) să ţină de obligaţiile de 
serviciu [58] ale făptuitorului (sublini-
erea ne aparţine – n.a.). Astfel, într-o 
speţă din practica judiciară se arată 
că nu este corectă calificarea conform 
art.256 CP RM a faptei săvârşite de 
C.G. Exercitând funcţia de însoţitor 
de vagon, acesta a îmbarcat în vago-
nul deservit de el pe O.V., de la care a 
primit pentru bilet 115 lei, dar căruia 
nu i l-a dat, însuşind suma respectivă 
[59]. Într-adevăr, în literatura de speci-
alitate se consideră, just, că una dintre 
modalităţile faptice ale infracţiunii de 
cauzare de daune materiale prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere (art.196 
CP RM) este încasarea de la cetăţeni, 
de către angajaţii unor întreprinderi 
sau organizaţii, a unor plăţi, prin neres-
pectarea ordinii stabilite şi în lipsa îm-
puternicirii de a le primi (de exemplu, 
încasarea de către însoţitorul de vagon 
a plăţii pentru călătorie fără bilet a 
pasagerului) [60]. Iată de ce, instanţa 
supremă a considerat corect că cele 
săvârşite trebuie calificate conform 
art.196 CP RM. Or, vânzarea biletu-
lui de călătorie nu ţine de obligaţiile 
de serviciu ale însoţitorului de vagon 
(sublinierea ne aparţine – n.a.)” [61].

Aşadar, în ipoteza primirii de că-
tre însoţitorul de vagoane de pasageri 
a recompensei pentru călătoria fără 
bilet a pasagerului, principala cauză 
din care se aplică art.106 din Codul 
contravenţional o constituie faptul că 
însoţitorului de vagoane de pasageri 
nu-i revine obligaţia profesională de 
a vinde documente (bilete, titluri) de 
călătorie [62].

Pentru a ne convinge de justeţea 
acestei teze, vom aduce ca exemplu 
o ipoteză în multe privinţe asemănă-
toare: atunci când persoana publică 
nu are în competenţă acţiunile, a că-
ror îndeplinire, neîndeplinire, grăbire 
sau întârziere o urmăreşte, reiese că 
remuneraţia ilicită (pe care o primeşte 
sau o acceptă) este sustrasă (în cazul 
primirii remuneraţiei ilicite) sau se în-
cearcă a fi sustrasă (în cazul acceptării 
remuneraţiei ilicite). Or, fiind imposi-
bilă urmărirea scopului consemnat în 
alin.(1) art.324 CP RM – desemnat 
prin cuvintele „pentru a îndeplini sau 
nu ori pentru a întârzia sau a grăbi în-
deplinirea unei acţiuni în exercitarea 
funcţiei sale (sublinierea ne aparţine 

– n.a.) sau contrar acesteia” – unicul 
scop posibil devine cel de cupiditate. 
În ipoteza reliefată, întrucât sustrage-
rea este însoţită de înşelăciune sau de 
abuz de încredere, răspunderea se va 
aplica pentru una dintre infracţiunile 
prevăzute la art.190 (cu sau fără trimi-
tere la art.27) din Codul penal. Prezen-
tăm un exemplu din practica judiciară 
care ilustrează această ipoteză: C.I. a 
fost condamnat în baza lit.d) alin.(2) 
art.190 CP RM. În fapt, acesta exerci-
ta funcţia de ofiţer de urmărire penală 
în cadrul Comisariatului de Poliţie al 
raionului Hânceşti, fiind persoană pu-
blică. În una din zilele lunii februarie 
2013, folosindu-se de situaţia de servi-
ciu, C.I. a pretins şi a primit de la B.P. 
1000 dolari SUA, mijloace băneşti ce 
nu i se cuveneau. Înainte de aceasta, 
C.I. i-a promis lui B.P. că va înceta 
urmărirea penală şi nu-l va anunţa 
în căutare. Însă, acţiunile promise nu 
intrau în competenţa de serviciu a lui 
C.I. [63].

Prin prezentarea acestei ipoteze 
asemănătoare am dorit să demonstrăm 
următoarele: pentru un moment, prin 
reducere la absurd, am putea admite 
că, în ipoteza primirii de către înso-
ţitorul de vagoane de pasageri a re-
compensei pentru călătoria fără bilet 
a pasagerului, însoţitorul de vagoane 
de pasageri este o persoană publică în 
sensul alin.(2) art.123 CP RM. Totuşi, 
chiar şi în condiţiile de absurditate ar-
tificial concepute, nu ar putea fi aplicat 
art.324, 327 sau 328 CP RM. Aceasta 
întrucât însoţitorul de vagoane de pa-

sageri (care – pentru un moment, prin 
reducere la absurd – admitem că este 
o persoană publică) nu are în compe-
tenţă vânzarea de documente (bilete, 
titluri) de călătorie – acţiune a cărei 
îndeplinire, neîndeplinire, grăbire sau 
întârziere o urmăreşte [64].

Spre deosebire de ipoteza asemă-
nătoare prezentată mai sus, în ipoteza 
primirii de către însoţitorul de vagoa-
ne de pasageri a recompensei pentru 
călătoria fără bilet a pasagerului nu 
este aplicabil nici art.190 CP RM, nici 
art.105 din Codul contravenţional. 
Cauza inaplicabilităţii acestor două 
articole este cea pe care am enunţat-o 
mai sus, apelând la punctul de vedere 
al lui A.A. Bakradze: în acest caz, în 
lipsa semnelor sustragerii, făptuitorul 
urmăreşte să nu admită, pe calea în-
şelăciunii sau a abuzului de încredere, 
remiterea în fondurile proprietarului 
a banilor care s-au aflat anterior în 
posesia unor terţe persoane. Semnele 
sustragerii lipsesc, întrucât banii, pri-
miţi de însoţitorul de vagoane de pa-
sageri ca recompensă pentru călătoria 
fără bilet a pasagerului, nu se află în 
fondurile proprietarului. Deci, nu poa-
te fi concepută luarea acestor bani din 
respectivele fonduri [65].

Totuşi, mai importantă este nu di-
ferenţa, ci asemănarea ce caracterizea-
ză ipotezele confruntate: în niciuna din 
ele nu poate fi aplicat art.324, 327 sau 
328 CP RM.

Ca rezultat al studiului efectuat, 
formulăm următoarele concluzii:

1) în situaţia admiterii, contra 
recompensă, de către însoţitorul de 
vagoane de pasageri a călătoriei fără 
bilet a pasagerului, făptuitorul încălcă 
exclusiv obligaţiile sale profesionale. 
În această situaţie, nu este aplicabil 
nici art.327 CP RM, nici art.328 CP 
RM, nici o altă normă penală potrivit 
căreia persoanei publice îi revine rolul 
de subiect al infracţiunii;

2) în situaţia sus-menţionată, răs-
punderea se aplică în baza art.106 şi 
alin.(3) art.204 din Codul contraven-
ţional;

3) în situaţia admiterii, contra re-
compensă, de către însoţitorul de va-
goane de pasageri a călătoriei fără bilet 
a pasagerului, însoţitorul de vagoane 
de pasageri nu are calitatea de persoa-
nă publică în sensul alin.(2) art.123 CP 
RM;

4) în esenţă, însoţitorul de vagoane 
de pasageri este un lucrător în dome-
niul serviciilor de transport;

5) nu oricare salariat din cadrul 
unei persoane juridice de drept public 
intră sub incidenţa noţiunii „angajat al 
altor persoane juridice de drept public 
(altor decât autorităţile publice au-
tonome sau de reglementare, al între-
prinderilor de stat sau municipale)” şi, 
implicit, al noţiunii mai largi „persoa-
nă publică”, utilizate în alin.(2) art.123 
CP RM;

6) persoana publică, în sensul alin.
(2) art.123 CP RM, trebuie deosebită, 
în primul rând, de personalul adminis-
trativ-tehnic. Activitate desfăşurată de 
personalul administrativ-tehnic repre-
zintă activitatea presupunând aplicarea 
în procesul muncii a unor mijloace 
tehnice şi tehnologice;

7) persoana publică, în sensul alin.
(2) art.123 CP RM, trebuie deosebită, 
în al doilea rând, de persoanele care 
exercită funcţii pur profesionale în 
cadrul unei persoane juridice de drept 
public sau al celei de drept privat. 
Activitate pur profesională constitu-
ie activitatea presupunând aplicarea 
cunoştinţelor într-un anumit domeniu 
profesional sau a unor metode ori pro-
cedee profesionale;

8) numai în cazul în care, în pre-
zenţa anumitor circumstanţe în care 
persoanele, care, de regulă, exercitând 
funcţii pur profesionale în cadrul unei 
persoane juridice de drept public sau 
al celei de drept privat, ajung să exer-
cite funcţii producătoare de efecte juri-
dice, activitatea „subadministrativă” a 
acestor persoane se poate transforma 
într-o activitate administrativă. Doar 
în acest caz astfel de persoane intră 
sub incidenţa prevederii de la alin.(2) 
art.123 CP RM;

9) competenţa unei persoane pu-
blice, în sensul alin.(2) art.123 CP RM, 

include, printre altele, prerogativa 
acesteia de a realiza acţiuni relevante 
sub aspect juridic. Astfel de acţiuni 
sunt producătoare de efecte juridice. 
Se are în vedere că persoana publică 
are dreptul sau obligaţia ca prin acţi-
unile sale să dea naştere, să modifice 
sau să stingă raporturi juridice. Cu alte 
cuvinte, persoana publică deţine prero-
gativa de a acorda drepturi şi obligaţii 
altor persoane, de a modifica volumul 
acestor drepturi şi obligaţii sau de a le 
înceta. Tocmai acesta este criteriul care 
permite delimitarea noţiunii „persoană 
publică” (în sensul alin.(2) art.123 CP 
RM) de noţiunile „personalul adminis-
trativ-tehnic” şi „persoană care exerci-
tă funcţii pur profesionale”;

10) acordarea de către persoana 
publică a unor drepturi şi obligaţii al-
tor persoane se exprimă, de exemplu, 
în: emiterea unui act; înscrierea unor 
date într-un registru; eliberarea unui 
document care confirmă un fapt juri-
dic etc.;

11) însoţitorul de vagoane de pasa-
geri nu are competenţa, nu deţine pre-
rogativa de a vinde documente (bilete, 
titluri) de călătorie. Aceasta demon-
strează că, în ipoteza primirii de către 
însoţitorul de vagoane de pasageri a 
recompensei pentru călătoria fără bilet 
a pasagerului, însoţitorul de vagoane 
de pasageri nu îndeplineşte funcţii 
producătoare de efecte juridice. Deci, 
nu are calitatea de persoană publică în 
sensul alin.(2) art.123 CP RM.

În scopul perfecţionării legii pe-
nale, venim cu următoarele recoman-
dări: 

1) completarea art.123 CP RM cu 
alineatul (21): „Nu are calitatea de 
persoană publică în sensul alin.(2) 
acel angajat al persoanelor juridice 
de drept public care, în legătură cu 
fapta săvârşită, exercită numai funcţii 
pur profesionale sau activităţi tehnice 
ori auxiliare”;

2) completarea Codului penal cu 
articolul 1241 „Persoana care lucrează 
pentru o organizaţie comercială, ob-
ştească sau o altă organizaţie nestata-
lă”:

„(1) Prin persoană care lucrează 
pentru o organizaţie comercială, ob-
ştească sau o altă organizaţie nestatală 
se înţelege persoana care: este anga-
jată a organizaţiei comerciale, obşteşti 
sau a unei alte organizaţii nestatale; 
realizează acţiuni producătoare de 
efecte juridice; nu exercită funcţii sau 
acţiuni administrative de dispoziţie ori 
organizatorico-economice.

(2) Nu are calitatea de persoană 
care lucrează pentru o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă orga-
nizaţie nestatală în sensul alin.(1) acel 
angajat al organizaţiei în cauză care, 
în legătură cu fapta săvârşită, exercită 
numai funcţii pur profesionale sau ac-
tivităţi tehnice ori auxiliare”.
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Cu această ocazie, amintim că între 8. 
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şi noţiunea „persoană publică” se atestă o re-
laţie de tip „parte-întreg”.
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 În conformitate cu alin.(2) art.123 12. 
CP RM, prin „persoană publică” se înţelege: 
funcţionarul public, inclusiv funcţionarul pu-
blic cu statut special (colaboratorul serviciului 
diplomatic, al serviciului vamal, al organelor 
apărării, securităţii naţionale şi ordinii publi-
ce, altă persoană care deţine grade speciale 
sau militare); angajatul autorităţilor publice 
autonome sau de reglementare, al întreprin-
derilor de stat sau municipale, al altor per-
soane juridice de drept public; angajatul din 
cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică; persoana autorizată sau învestită de 
stat să presteze în numele acestuia servicii pu-
blice sau să îndeplinească activităţi de interes 
public.

Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii „persoană publică” (alin.(2) art.123 din Codul penal)
Continuare din p.3
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2007, р.12-13.

 Aceeaşi idee, însă într-o formă mai 16. 
rezumată, o exprimă N.V. Miroşnicenko şi I.E. 
Pudovicikin: infracţiuni săvârşite în sfera pro-
fesională sunt faptele prejudiciabile, prevăzute 
de legea penală, săvârşite cu vinovăţie, care 
presupun neîndeplinirea sau îndeplinirea ne-
corespunzătoare a obligaţiilor profesionale*.

* Мирошниченко Н.В., Пудовочкин 
Ю.Е. Преступления, связанные с наруше-
нием профессиональных функций: понятие, 
признаки и виды, p.33-43.
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dova, 2005, nr.176-181.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-18. 
dova, 2013, nr.64-68.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-19. 
dova, 2009, nr.3-6.

 20. In concreto, această normă prevede 
răspunderea pentru admiterea călătoriei fără 
bilet în transportul feroviar, urban electric sau 
naval de către persoana responsabilă pentru 
îmbarcarea călătorilor sau persoana responsa-
bilă de taxarea călătoriei.

 Articolul 106 din Codul contravenţi-21. 
onal prevede răspunderea pentru cauzarea de 
daune materiale prin înşelăciune sau abuz de 
încredere, în cazul în care fapta nu reprezintă 
o sustragere şi nu întruneşte elementele unei 
infracţiuni.

 Infracţiunea specificată la alin.(1) 22. 
art.196 CP RM implică producerea unor da-
une materiale în proporţii mari. La rândul său, 
infracţiunea prevăzută la alin.(4) art.196 CP 
RM implică producerea unor daunele materi-
ale în proporţii deosebit de mari.

 I.Botezatu. 23. Răspunderea penală 
pentru escrocherie. Chişinău: CEP USM, 
2010, p.200.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-24. 
dova, 2014, nr.120-126.

 În total sunt 9 grupe majore de 25. 
ocupaţii. Celelalte grupe majore includ: 1) 
legislatori, membri ai executivului, alţi înalţi 
demnitari şi conducători ai administraţiei pu-
blice, conducători şi funcţionari superiori din 
unităţi; 2) specialişti în diverse domenii de ac-
tivitate; 3) tehnicieni şi alţi specialişti cu nivel 
mediu de calificare; 4) funcţionari administra-
tivi; 6) lucrători calificaţi în agricultură, silvi-
cultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit; 7) 
muncitori calificaţi şi asimilaţi; 8) operatori 
la maşini şi instalaţii; asamblori de maşini şi 
echipamente; 9) muncitori necalificaţi.

 Cei care fac parte din grupa majoră 5 sunt 
caracterizaţi în felul următor: „Lucrătorii din 
domeniul serviciilor şi comerţ organizează 
şi oferă diverse servicii personale şi exercită 
protecţia cetăţenilor şi a bunurilor în timpul 
călătoriilor; prestează lucrări casnice şi asi-

gură supravegherea copiilor la domiciliu sau 
în instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi 
băuturi; oferă servicii de igienă personală 
în frizerii şi saloane cosmetice; organizează 
funeralii; protejează persoanele şi bunurile 
împotriva incendiilor şi actelor de delincven-
ţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; 
prezintă noi modele vestimentare în cadrul 
manifestărilor de specialitate sau bunuri de 
folosinţă îndelungată; realizează mărfuri în 
cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata 
şi amănuntul. Pentru majoritatea ocupaţiilor 
(profesiilor) din această grupă majoră este ne-
cesară calificarea corespunzătoare nivelului 
doi de calificare conform Clasificării interna-
ţionale standard a ocupaţiilor (ISCO-08), care 
se obţine prin instruire individuală la locul 
de muncă sau prin pregătire specială, după 
un program stabilit pe baza studiilor medii 
generale sau liceale. Pentru unele grupe pro-
fesionale incluse în această grupă majoră cali-
ficarea necesară se obţine odată cu căpătarea 
studiilor profesionale primare”.

 Cei care fac parte din această subgru-26. 
pă majoră sunt caracterizaţi în felul următor: 

„Lucrătorii în servicii personale furnizează ser-
vicii personale legate de călătorii, gospodărie, 
alimentaţie publică şi deservire hotelieră, de-
servire în frizerii şi saloane cosmetice, îmbăl-
sămarea şi organizarea funerariilor, îngrijirea 
şi dresarea animalelor, servicii de însoţire şi 
alte servicii personale”.

 În aceeaşi subgrupă majoră mai sunt 
specificate următoarele grupe minore: grupa 
minoră 512 „Bucătari”; grupa minoră 513 

„Chelneri şi barmani”; grupa minoră 514 „Co-
afori, cosmeticieni şi asimilaţi”; grupa minoră 
515 „Supraveghetori clădiri şi gospodării”; 
grupa minoră 516 „Alţi lucrători în domeniul 
serviciilor personale”.

 Cei care fac parte din această grupă 27. 
minoră sunt caracterizaţi în felul următor: 

„Însoţitorii de zbor, conductorii şi ghizii pre-
stează diverse servicii personale legate de că-
lătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul 
sau alte vehicule, însoţesc persoane şi grupuri 
în călătorii, vizite şi excursii turistice”.

 În aceeaşi grupă minoră mai sunt 28. 
specificate următoarele grupe de bază: grupa 
de bază 5111 „Însoţitori de zbor şi stewarzi”; 
grupa de bază 5113 „Ghizi”.

 Din această cauză, alin.(3) art.204 29. 
din Codul contravenţional nu poate avea cali-
tatea de normă specială nici în raport cu art.327 
sau 328 CP RM, nici în raport cu art.312 sau 
313 din Codul contravenţional.

 În mod similar, nu oricare salariat 30. 
din cadrul unei persoane juridice de drept 
privat intră sub incidenţa noţiunii „persoană 
care lucrează pentru o organizaţie comercia-
lă, obştească sau o altă organizaţie nestatală” 
(şi a noţiunii „persoană care gestionează o 
organizaţie comercială, obştească sau altă or-
ganizaţie nestatală”) utilizate în art.333, 334 şi 
335 CP RM.

 La fel, existenţa acestor două arti-31. 
cole în Codul penal invalidează teza conform 
căreia oricare salariat din cadrul unei persoa-
ne juridice de drept privat intră sub incidenţa 
noţiunii „persoană care lucrează pentru o 
organizaţie comercială, obştească sau o altă 
organizaţie nestatală” (şi a noţiunii „persoa-
nă care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau altă organizaţie nestatală”) uti-
lizate în art.333, 334 şi 335 CP RM.

 Unul dintre coautorii studiului de 32. 
faţă, Ruslan Popov, renunţă la propunerea de 
a fi exclus din Codul penal articolul 256*.

 Această propunere a fost formulată în: 
Popov R. Subiectul infracţiunilor prevăzute 
în Capitolele XV şi XVI din Partea Specială 
a Codului penal. Chişinău: CEP USM, 2012, 
p.285.

 Notă informativă la Proiectul de 33. 
lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (nr.1176 din 16.05.2011). 
http://www.parlament.md/LegislationDo-

cument.aspx?Id=943c175f-48ff-432e-b8c1-
268c51c187ef (vizitat 29.03.2015).

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-34. 
dova, 2012, nr.25-28.

 35. A se vedea, de exemplu: Науково-
практичний коментар до Кримінального 
кодексу України / За ред. В.Ф. Бойко. 
Київ: А.С.К., 2000, р.704; Уголовное право 
Российской Федерации / Под ред. Б.Ф. 
Здравомыслова. Москва: Юристъ, 2001, 
р.392; Codul penal al Republicii Moldova. 
Comentariu / Sub red. lui A.Barbăneagră. 
Chişinău: ARC, 2003, p.690; Уголовное 
право Российской Федерации. Особенная 
часть / Под ред. А.И. Рарога. Москва: 
Юристъ, 2004, р.500; Borodac A. Manual 
de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Ti-
pografia Centrală, 2004, p.483-484; Науково-
практичний коментар до Кримінального 
кодексу України / За ред. С.С. Яценко. 
Київ: А.С.К., 2005, р.724-725; Савченко 
А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. 
Сучасне кримінальне право України. Київ: 
Паливода А.В., 2005, р.535; Волженкин Б.В. 
Служебные преступления: комментарий 
законодательства и судебной практики. 
Санкт-Петербург: Юридический Центр 
Пресс, 2005, p.97; Barbăneagră A., Berliba 
V., Gurschi C. et al. Codul penal comentat 
şi adnotat. Chişinău: Cartier, 2005, p.521; 
Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право 
Республики Молдова. Часть Особенная. 
Т.2. Кишинэу: Cartdidact, 2010, p.327; Ţur-
can I. Răspunderea penală pentru coruperea 
pasivă. Chişinău: CEP USM, 2011, p.127; 
Timofei C. Răspunderea penală pentru trafi-
cul de influenţă. Chişinău: CEP USM, 2012, 
p.303.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-36. 
dova, 2006, nr.66-69.

 Hotărârea Plenului Curţii Supreme 37. 
de Justiţie „Cu privire la aplicarea legislaţiei 
referitoare la răspunderea penală pentru in-
fracţiunile de corupţie”, nr.11 din 22.12.2014. 
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.
php?id=195 (vizitat 29.03.2015).

 Această recomandare este respectată, 
de exemplu, în Decizia Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie din 11.02.2015. 
Dosarul nr.1ra-171/15. www.csj.md (vizitat 
29.03.2015).

 În conformitate cu alin.4 art.4 din 38. 
Codul penal al Republicii Belarus, prin „per-
soane cu funcţie de răspundere” se înţelege: 
1) reprezentanţii autorităţii publice, adică: 
deputaţii Camerei reprezentanţilor a Adunării 
Naţionale a Republicii Belarus; deputaţii con-
siliilor de deputaţi locale; funcţionarii publici 
care au dreptul, în limitele competenţei lor, să 
dea indicaţii sau ordine şi să emită decizii în 
privinţa persoanelor care nu li se supun în vir-
tutea relaţiilor de serviciu; 2) reprezentanţii so-
cietăţii, adică persoanele care nu se află în ser-
viciul public, însă sunt abilitate, în modul sta-
bilit, să exercite funcţiile autorităţii publice în 
legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de apăra-
re a ordinii publice, de contracarare a ilegalită-
ţilor sau de exercitare a justiţiei; 3) persoanele 
care deţin, fie permanent sau provizoriu ori în 
virtutea unei însărcinări, în cadrul instituţiilor, 
întreprinderilor sau organizaţiilor (indiferent 
de tipul de proprietate), al Forţelor Armate, 
al altor trupe sau formaţiuni militare, funcţii 
legate de exercitarea acţiunilor administrative 
de dispoziţie sau organizatorico-economice, 
fie sunt abilitate, în modul stabilit, să realize-
ze acţiuni relevante sub aspect juridic; 4) per-
soanele cu funcţie de răspundere ale unor state 
străine, membrii unor adunări publice străine, 
persoanele cu funcţie de răspundere ale unor 
organizaţii internaţionale, membrii unor adu-
nări parlamentare internaţionale, judecătorii 
sau persoanele cu funcţie de răspundere ale 
unor curţi internaţionale.

 Заключение Конституционного 39. 
Суда Республики Беларусь от 12 ноября 
2001 г. № З-129/2001 «О соответствии 

Конституции положения пункта 3 части 
четвертой статьи 4 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь и основанной на нем 
практики применения понятия должност-
ного лица по признаку совершения юри-
дически значимых действий». http://www.
kc.gov.by/main.aspx?guid=10633 (vizitat 
30.03.2015).

 Referindu-se la ultima propoziţie 40. 
din acest fragment, A.V. Barkov opinează: 

„Sintagma „pot apărea efecte juridice” vizează 
acele cazuri când producerea efectelor juridi-
ce este împiedicată de circumstanţe care nu 
depind de voinţa făptuitorului”*.

 * Барков А.В. Понятие должностного 
лица и судебная практика по уголовным 
делам. În: Судебная практика в контексте 
принципов законности и права. Сборник 
научных трудов / Под ред. В.М. Хомича. 
Минск: Тесей, 2006, р.90-103. 

 După cum reiese din Hotărârea 41. 
Curţii Constituţionale privind controlul con-
stituţionalităţii dispoziţiilor art.183 din Codul 
penal*, nr.1 din 11.01.2001**, persoana 
care exercită funcţiile autorităţii publice este 
persoana învestită, în numele statului, cu îm-
puterniciri legale de a înfăptui acţiuni ce com-
portă consecinţe juridice pentru toţi sau pentru 
majoritatea cetăţenilor, iar acţiunile ei pe linie 
de serviciu nu sunt limitate de cadrul unui 
anumit departament, sistem etc.; persoana 
care, într-o întreprindere, instituţie, organiza-
ţie de stat sau a administraţiei publice locale 
ori într-o subdiviziune a lor, exercită acţiuni 
administrative de dispoziţie este cea care are 
împuterniciri legate de dirijarea nemijlocită a 
unui colectiv de oameni sau de administrarea 
unui sector de muncă; persoana care, într-o 
întreprindere, instituţie, organizaţie de stat 
sau a administraţiei publice locale ori într-o 
subdiviziune a lor, exercită acţiuni de ordin 
organizatorico-economic este cea care are 
obligaţii şi împuterniciri legate de dispunerea 
şi administrarea patrimoniului.

* Se are în vedere art.183 „Noţiunea de 
persoană cu funcţie de răspundere” din Codul 
penal din 1961.

 ** Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2001, nr.8-10.

 Reieşind din dispoziţia alin.(1) 42. 
art.123 CP RM, persoană cu funcţie de răs-
pundere este acea persoană care îndeplineşte 
următoarele trei condiţii: 1) este o persoană 
căreia i se acordă drepturi şi obligaţii într-o în-
treprindere, instituţie, organizaţie de stat sau 
a administraţiei publice locale ori într-o sub-
diviziune a lor; 2) aceste drepturi şi obligaţii 
i se acordă permanent sau provizoriu, prin 
stipularea legii, prin numire sau alegere ori 
în virtutea unei însărcinări; 3) aceste drepturi 
şi obligaţii i se acordă în vederea exercitării 
funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor 
administrative de dispoziţie ori a celor orga-
nizatorico-economice.

 Здравомыслов Б.В. 43. Должностные 
преступления. Понятие и квалификация. 
Москва: Юридическая литература, 1975, 
р.33, 38.

 Бриллиантов А.В. 44. Юридически 
значимые действия и юридические послед-
ствия как признак должностного лица. În: 
Российский следователь, 2010, № 9, p.6-10.

 Алексеев С.С. 45. Общая теория пра-
ва. Т.2. Москва: Юридическая литература, 
1982, р.85.

 În opinia acestui autor, prin prerogative 
relevante sub aspect juridic se înţelege drep-
turile sau obligaţiile de a realiza, în cazul apa-
riţiei unor circumstanţe stabilite de lege sau 
de actele normative subordonate legii, a unor 
acţiuni apte să dea naştere, să modifice sau 
să stingă raporturi juridice. Prin intermediul 
drepturilor subiective şi al obligaţiilor core-
lative, raportul juridic exprimă relaţia dintre 
subiecţii sociali.

 46. Бриллиантов А.В. Юридически 
значимые действия и юридические послед-

ствия как признак должностного лица, 
p.6-10.

 Волженкин Б.В. 47. Служебные пре-
ступления: комментарий законодатель-
ства и судебной практики, p.96-97.

 Бриллиантов А.В. 48. Юридически 
значимые действия и юридические послед-
ствия как признак должностного лица, 
p.6-10.

 Алексеев С.С. 49. Общая теория 
права. Москва: ТК Велби; Проспект, 2008, 
р.405.

 Бриллиантов А.В. 50. Юридически 
значимые действия и юридические послед-
ствия как признак должностного лица, 
p.6-10.

 Mihalache I. 51. Dreptul transporturi-
lor. Chişinău: Pontos, 2012, p.71-75.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-52. 
dova, 2003, nr.226-228.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-53. 
dova, 2002, nr.82-86.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-54. 
dova, 2005, nr.39-41.

 Monitorul Oficial al Republicii Mol-55. 
dova, 2005, nr.139-141.

 Логинова Н.Г. 56. Уголовная ответ-
ственность за причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотре-
бления доверием при отсутствии призна-
ков хищения: Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. Красноярск, 2007, p.22.

 Хомич В.М. 57. Взяточничество че-
рез призму уголовного закона и судебной 
практики. În: Судовы веснiк, 2003, № 2, 
p.51-52.

 Este adevărat că în art.256 CP RM 58. 
legiuitorul utilizează sintagma „obligaţiile de 
serviciu ale acestui salariat”. Totuşi, atragem 
atenţia asupra necorespunderii acestei sintag-
me cu conţinutul autentic al obiectului juridic 
principal al infracţiunilor prevăzute la art.256 
CP RM: relaţiile sociale cu privire la corecti-
tudinea şi probitatea îndeplinirii de către sala-
riat a obligaţiilor sale profesionale. Dacă obli-
gaţiile ar fi de serviciu, nu am putea delimita 
infracţiunea prevăzută la art.256 CP RM de 
infracţiunile specificate la art.324 CP RM.

 Decizia Curţii Supreme de Justiţie 59. 
a Republicii Moldova, nr.1re-312/04. În: 
Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. et al. 
Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: 
Cartier, 2005, p.424-425.

 Brînza S. 60. Infracţiuni contra proprie-
tăţii. Chişinău: USM, 1999, p.271.

 Moscalciuc I. 61. Analiza juridico-pe-
nală a infracţiunilor săvârşite în sfera consu-
mului de produse şi servicii: Teză de doctor în 
drept. Chişinău, 2008, p.139-140.

 E de neconceput ca 62. însoţitorului de 
vagoane de pasageri să-i revină obligaţia de 
serviciu de a vinde documente (bilete, titluri) 
de călătorie. Aceasta întrucât însoţitorul de 
vagoane de pasageri nu este o persoană publi-
că în sensul alin.(2) art.123 CP RM.

 Sentinţa Judecătoriei raionului Hân-63. 
ceşti din 27.02.2014. Dosarul nr.1 249/13. jhn.
justice.md (vizitat 31.03.2015).

 Precizăm că nu se poate apela nici la 64. 
sintagma „contrar acesteia” (adică, „contrar 
funcţiei persoanei publice”) utilizată în dispo-
ziţia de la art.324 CP RM. Or, pentru a îndepli-
ni acţiuni contrar funcţiei, trebuie să deţii acea 
funcţie. În ipoteza primirii de către însoţitorul 
de vagoane de pasageri a recompensei pentru 
călătoria fără bilet a pasagerului, însoţitorul 
de vagoane de pasageri nu este o persoană pu-
blică, deci nu deţine o funcţie de serviciu.

Бакрадзе А.А. 65. Теоретические 
основы уголовно-правовой охраны соб-
ственности от преступлений, совершае-
мых путем обмана или злоупотребления 
доверием, р.32-33; Бакрадзе А.А. К вопро-
су о декриминализации статьи 165 УК РФ. 
http://www.e-notabene.ru/lr/article_533.html 
(vizitat 31.03.2015).

P reşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii 

(CSM) Victor Micu a avut recent o 
întrevedere cu directorul executiv 
al Asociaţiei Obşteşti pentru De-
mocraţie Participativă ,,ADEPT” 
Igor Boţan.

În cadrul întrevederii s-au dis-
cutat aspectele ce țin de colabora-
rea Consiliului Superior al Magis-
traturii cu reprezentanţii societăţii 
civile privind monitorizarea im-
plementării Acordului de Asociere 
dintre Republica Moldova şi Uni-
unea Europeană în domeniul justi-
ţiei, în perioada 2015-2016.

În urma activităţii de monito-
rizare, vor fi elaborate şi publicate 
rapoarte, care vor include evalua-
rea măsurilor din Planul naţional 
de acţiuni pentru anii 2014-2016, 

prevăzute întru implementarea obiec-
tivelor Acordului de Asociere dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană, ce vizează sectorul justiţiei, ur-
mînd a fi formulate şi recomandări.

Consiliul Superior al Magistra-
turii doreşte instituirea unui dialog 
transparent, constructiv şi constant cu 
societatea civilă, fiind disponibil pen-
tru stabilirea unor relaţii de colaborare 
durabile şi eficiente, a remarcat preşe-
dintele CSM Victor Micu.

În acest sens, Consiliul Superior al 
Magistraturii urmează să încheie un 
acord de colaborare cu Asociaţia Ob-
ştească pentru Democraţie Participa-
tivă ,,ADEPT” privind monitorizarea 
implementării Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană în sectorul jus-
tiţiei, în perioada 2015-2016.

www.csm.md

Consiliul Superior al Magistraturii îşi consolidează relaţiile de 
colaborare cu societatea civilă
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 La solicitarea cititorilorl avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

?
Conform prevederilor art. 

23 din Legea cu privire la 
energia electrică, dreptul de 
uz (folosinţă) asupra terenu-
lui pentru executarea lucrări-
lor necesare construcţiei, re-
abilitării sau retehnologizării 
reţelelor electrice se  stabi-
leşte prin contract, încheiat 
cu proprietarul terenului, şi 
se întinde pe durata execută-
rii lucrărilor. La exercitarea 
dreptului menţionat, opera-
torul reţelei de transport şi de 
sistem, operatorii reţelelor 
de distribuţie pot, cu acordul 
prealabil al proprietarului te-
renului sau al imobilului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii, necesare executării  
lucrărilor;

b) să îndepărteze materi-
ale şi să capteze apă, în con-
diţiile legii;

c) să instaleze utilaje şi 
să lucreze cu acestea, să am-
plaseze birouri şi locuinţe de 
şantier;

d) să oprească ori să 
restrîngă activităţi ale pro-
prietarului în măsura strict 
necesară executării lucrărilor 
menţionate.

Dreptul de uz (folosinţă) 
menţioant încetează la ex-
pirarea termenului stabilit 
pentru executarea lucrărilor 
sau înaintea acestui termen, 
la data finalizării anticipate 
a lucrărilor sau la data sis-
tării acestora. Oricare dintre 
aceste situaţii trebuie notifi-

cată de îndată proprietarului.  
Dreptul de uz (folosinţă) 
asupra terenului pentru ex-
ploatarea şi întreţinerea re-
ţelelor electrice, prin efectu-
area reviziilor, a reparaţiilor 
şi a altor intervenţii necesa-
re, în scopul asigurării func-
ţionării lor normale, se stabi-
leşte prin contract, încheiat 
cu proprietarul, şi se întinde 
pe toată durata de funcţio-
nare a reţelelor electrice, iar 
exercitarea lui se face ori de 
cîte ori este nevoie pentru 
asigurarea funcţionării nor-
male a reţelelor electrice. În 
exercitarea dreptului men-
ţionat, operatorul reţelei de 
transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribuţie 
pot, cu acordul prealabil al 
proprietarului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii pentru întreţinere, 
revizie, reparaţie şi pentru 
alte intervenţii, necesare asi-
gurării funcţionării normale a 
reţelelor electrice;

b) să instaleze utilaje şi 
să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, 
plantaţii sau alte amenajări 
existente şi să restrîngă ac-
tivităţi ale proprietarului în 
măsura şi pe durata strict 
necesară în vederea execută-
rii activităţilor de întreţinere, 
de revizii, de reparaţii sau de 
alte intervenţii pentru asigu-
rarea funcţionării normale a 
reţelelor electrice.

Care sînt drepturile operatorilor de distri-
buţie a energiei electrice în cazul efectuării 
lucrărilor pe terenurile proprietate privată. 

  Parascovia Niculiţă,                                                    
 r-nul orhei

C onform prevederilor 
Statutului executării 

pedepsei de către condam-
naţi, deţinutul, cu acordul lui 
în scris, poate fi antrenat la 
muncă, ţinîndu-se seama de 
starea lui fizică şi psihică, ap-
titudinile lui, specialitate şi 
dacă este recunoscut apt de a 
efectua munca respectivă în 
baza examenului medical. 

Deţinuţii pot fi 
antrenaţi la:

– munca social-
utilă remunerată în 
unităţile de produ-
cere;

–  munci neremu-
nerate de îngrijire şi 
amenajare a peniten-
ciarului şi a teritoriu-
lui, îmbunătăţire a 
condiţiilor de trai şi 
medico-sanitare de 
deţinere etc.

La munca nere-
munerată condamnatul este 
antrenat de regulă în afara 
orelor de lucru, pe o du-
rată de cel mult 2 ore pe zi, 
însă nu mai mult de 10 ore 
pe săptămînă (preveniţii - 6 
ore pe săptămînă).  Deţinu-
ţii care au împlinit vîrsta de 
pensionare (bărbaţii care au 
depăşit vîrsta de 62 de ani şi 
femeile care au depăşit vîrsta 
de 57 de ani) şi condamnaţii 
invalizi de gradul I şi II sînt 

antrenaţi la muncă la dorinţă, 
în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.  

Lista lucrărilor şi funcţi-
ilor pentru exercitarea cărora 
este interzisă antrenarea deţi-
nuţilor este stabilită în anexa 
nr. 37 la Statutul executării 
pedepsei de către condam-
naţi.  

Condamnaţii aflaţi în 

regim iniţial şi comun în 
penitenciarele de tip închis, 
semiînchis, aflaţi în regim de 
resocializare în penitenciare 
de tip închis şi preveniţii pot 
fi antrenaţi la munci ce nu 
necesită ieşire din peniten-
ciar.  Deţinuţii sînt antrenaţi 
la muncă în întreprinderile, 
atelierele şi gospodăriile au-
xiliare ale sistemului peni-
tenciar. Condamnaţii, în baza 
contractului încheiat între 

administraţia penitenciaru-
lui şi diverse persoane fizice 
sau juridice, pot fi antrenaţi 
la muncă în afara penitenci-
arului. 

 Persoanele fizice şi juri-
dice care utilizează munca 
deţinuţilor sînt obligate să 
transfere penitenciarului 
suma de retribuire a mun-
cii deţinutului, precum şi o 

sumă echivalen-
tă cu cota contri-
buţiilor la asigu-
rările sociale şi 
asigurarea medi-
cală obligatorie. 
Sumele echi-
valente cotelor 
respective sînt 
utilizate pentru 
ameliorarea con-
diţiilor de deten-
ţie a deţinuţilor, 
asigurarea cu 
utilaj medical şi 

îmbunătăţirea bazei tehnico-
materiale a penitenciarului. 
Aceste cerinţe nu se aplică în 
cazul deţinuţilor antrenaţi la 
lucrări de deservire gospodă-
rească a penitenciarelor.

Condamnatul poate fi eli-
berat de la muncă, în cazul în 
care acesta nu îndeplineşte 
volumul de muncă încredin-
ţat, a încălcat disciplina de 
muncă sau dacă se constată 
că munca prezintă pericol 

pentru condamnat ori peri-
clitează securitatea şi ordinea 
interioară a penitenciarului. 
Încadrarea în muncă şi elibe-
rarea de la muncă a condam-
natului se efectuează în con-
diţiile   Statutului executării 
pedepsei de către condam-
naţi şi Codului de executare.

Timpul de lucru şi odih-
nă al deţinuţilor, normarea 
muncii, respectarea reguli-
lor de protecţie, securitate şi 
igienă a muncii sînt stabilite 
în conformitate cu legislaţia 
muncii. Condamnaţii care 
sînt antrenaţi la munci în 
zonele de producere sau în 
afara penitenciarului, la ora 
stabilită de programul zilei, 
se aliniază pe detaşamente 
şi brigăzi, în locurile deter-
minate în acest scop, pentru 
a pleca la lucru.

Şefii instituţiilor, luînd 
în considerare condiţiile 
locale, determină modul de 
scoatere a condamnaţilor la 
obiectele de producere, care 
prevede sosirea condamnaţi-
lor la obiecte în coloană, in-
structajul lor de către şefii de 
ateliere, efectuarea bilanţului 
muncii, ordinea de predare a 
locurilor de muncă etc.

Munca prestată de deţi-
nut nu constituie relaţii de 
muncă în sensul legislaţiei 
muncii.

Munca deţinuţilor

Citaţii în judecată

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea ÎCS 
,,VA’ KOMET” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Columna, nr. 
131, of. 2, pentru data de 26 mai 2015, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 602), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile: ,,INFRABEL” SA către ÎCS ,,VA’KOMET” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Alexandru Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Danisca Denis, pentru 
data de 28 aprilie 2015, ora 16.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 31) la cererea de chemare în jude-
cată depusă de către Danisca Liudmila privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Avornic Piotr, pentru data de 11 mai 2015, ora 14.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 30) la cererea 
de chemare în judecată depusă de ÎM ,,Moldcell” SA privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
David Victor, pentru data de 25 mai 2015, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 1), unde va avea loc exa-
minarea cauzei intentată la cererea ÎM ,,Moldcell” SA privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Pavel Oleg, pen-
tru data de 3 iunie 2015, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. 
N.Zelinski, nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-379/15, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL ,,Di-
rect Credit” către: Pavel Oleg, Pavel Alexandru privind încasa-
rea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Angela Braga

R ecent, Biblioteca Centrală a BM 
„B. P. Hasdeu”, în colaborare cu 

Debate Academy, a organizat o lecție pu-
blică, în formă de dezbatere, cu genericul: 
Corupția – între justificare și legalitate. 
Activitatea a fost moderată de biblioteca-
rul principal al Bibliotecii Centrale Cris-
tina Mamaiscaia. 

Invitatul spe-
cial al evenimentu-
lui a fost Mario de 
Luca, reprezentantul 
EUBAM, care după 
ce și-a exprimat bu-
curia de a vizita pen-
tru prima dată Repu-
blica Moldova și de 
a face cunoștință cu 
tineretul interesat 
de fenomenul numit Uniunea Europea-
nă, a ținut să le vorbească mai multor 
liceeni din Chișinău despre scopurile și 
condițiile creării Uniunii Europene. 

Totodată, Mario de Luca a prezentat 
specificul Misiunii Uniunii Europene 
de Asistență la Frontieră în Moldova și 
Ucraina.

În cea de-a doua parte a evenimentu-

lui, tinerii și-au manifestat interesul față 
de cauzele și consecințele corupției și au 
adresat o serie de întrebări reprezentan-
tului EUBAM. În mod special, liceenii 
și-au exprimat curiozitatea în legătură 
cu strategiile de combatere a corupției 
în sistemul educațional și cum ar putea 

interveni un elev 
pentru a evita un 
caz de corupție în 
școală. Elevilor li 
s-a explicat fap-
tul că dereglările 
de orice fel ce au 
loc  într-un sistem 
nu se datorează 
instanței care re-
prezintă puterea 
acestuia, dar fiecă-

rui reprezentant în parte. Cu alte cuvinte, 
schimbarea vine de la noi, fiecare trebuie 
să aibă o conștiință curată și atunci nimic 
din ceea ce e în afara normalității nu se 
poate întîmpla. Cum era și de așteptat, 
acest fenomen a fost analizat și în alte 
sfere de activitate socială, unul dintre 
acestea fiind mass-media. 

Cum poate fi identificat și evitat 

monopolul deținut de partidele politice 
asupra presei din Republica Moldova? 

– aceasta a fost o altă întrebare adresa-
tă de către elevi. Una dintre soluțiile 
propuse a fost implementarea unei legi 
care ar sancționa lipsa de transparență și 
imparțialitate în mass-media.

În cea de-a treia sesiune a activității 
au avut loc dezbaterile propriu-zise, care 
s-au desfășurat între elevii grupați în 
șase echipe. Temele repartizate echipe-
lor au fost: Mediul corupt – impediment 
al transparenței, problemele etice ale 
corupției; Fenomenul domino în proble-
ma corupției; Corupția – unealtă a apa-
ratului politic în Moldova; Digitizarea 
mecanismelor vamale – unica soluție a 
corupției la frontiere; Corupția ca impe-
diment pentru integrarea europeană.

La final, tinerii i-au îndemnat pe 
cetățenii Republicii Moldova să se impli-
ce în lupta anticorupție și să nu tolereze 
nici o formă a acestui fenomen, pentru 
că doar astfel putem spera la o țară, cu 
adevărat democratică și la un viitor euro-
pean asigurat.

bibliotecahasdeu.wordpress.com

Corupția – între justificare și legalitate

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Abasov Shahid, Abasov Angela, domiciliaţi: mun. Chişinău, 
str. Gh.Ghimpu, nr. 7/1, pentru data de 28 aprilie 2015, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 207 ,,A”), unde va avea loc examinarea dosarului: Doni-
ca Anatolie către CMC.

Prezenţa este obligatorie. În şedinţa de judecată vă prezentaţi 
cu buletinul de identitate.

Judecător  Alexandru gafton 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ilieş Irina, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Vădeni, Soroca, 
pentru data de 21 mai 2015, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară, nr. 43, bir. 49), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea OM ,,Direct Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător  N. Mazur

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Baranovscaia Oxana, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. Eugen Coca, nr. 30, bl. ,,A”, apt. 16, pentru data de 7 
mai 2015, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M.Viteazul, nr. 
2, bir. 602), unde va avea loc examinarea cauzei civile: Solovei 
Lilia către Baranovscaia Oxana privind recunoaşterea valabili-
tăţii tranzacţiei de vînzare-cumpărare.

Judecător  Alexandru Negru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet-lor: Ciubuc Valeriu şi 
Ciubuc Aurica, domiciliaţi: mun. Chişinău, str. A.Xenopol, nr. 
3, pentru data de 13 mai 2015, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 502, et. 5) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă nr. 2-673/2015, intentată la cererea reclamantei Niculcea 
Ludmila către: Ciubuc Valeriu, Ciubuc Aurica, Constantinova 
Svetlana, intervenient accesoriu BC ,,Moldinconbank” SA pri-
vind declararea nulităţii actului juridic.

Prezenţa este obligatorie cu un act de identitate.
Judecător  Liuba Pruteanu
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Citaţii în judecată
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Chirtoacă Viorel, a.n. 
1974, pentru data de 8 iunie 2015, ora 15.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît la cererea 
de chemare în judecată depusă de către Cabinetul Avocatului 
,,Vadim Pavalachi” privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Lupu Igor Vic-
tor, a.n. 06.08.1994, pentru data de 7 mai 2015, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 1) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea ÎM ,,Mold-
cell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Ialoveni, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Scobioală Alexandru Victor, a.n. 
26.10.1984, domiciliat: satul Malcoci, Ialoveni, pentru data de 
12 mai 2015, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. 
Prieteniei, nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiu-
nea CIA ,,ASITO” SA privind restituirea prejudiciului.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  C.Creţu
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Sacacol Pa-
vel, cu ultimul domiciliu: satul Cioreşti, Nisporeni, pentru data 
de 12 mai 2015, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, 
str. I.Vodă, nr. 5, bir. 6, sala nr. 3, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-223/2015, intentată de către Sacacol Maria privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Petru Triboi
www

 Judecătoria Dubăsari, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Gaiduc (Golubov) Irina Dumitru, (a.n. 
19.01.1986), pentru data de 12 mai 2015, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (satul Ustia, Dubăsari, str. Ştefan cel Mare, nr. 9, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-51/15, la cererea înaintată 
de către Gaiduc Ivan privind autorizarea perfectării actelor.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Alexandru Motricală
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Muntean Liudmila şi Chistol Iurie, pen-
tru data de 12 mai 2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. 
Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de 
pîrît în cauza civilă înaintată de către Procuratura r-lui Dondu-
şeni în interesele Primăriei satului Plop r-l Donduşeni împotriva: 
Muntean Liudmila, Chistol Iurie şi Direcţia Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei Donduşeni privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Oxana Mironov
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Vacarciuc Vasile, 
născut la 02.08.1976, cu ultimul domiciliu: satul Tătăreşti, Ca-
hul, pentru data de 13 mai 2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(or. Cahul, bd. Victoriei, nr. 8, bir. 214) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-232/15: ÎM ,,Moldcell” SA împotriva lui Vacarciuc 
Vasile privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Dumitru Bosîi
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Tertea Vitalie, 
a.n. 27.11.1968, domiciliat: or. Ungheni, str. Mihai Eminescu, 
nr, 28, apt. 84, pentru data de 14 mai 2015, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (or. Ungheni, str. Naţională, nr. 21, bir. 8) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă 
de ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei. 

Judecător  Vasile Şchiopu
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Podolian Zinai-
da, a.n. 15.05.1965, domiciliată: satul Bardar, Ialoveni, pentru 
data de 19 mai 2015, ora 14.30, la şedinţa de judecată (or. Ia-
loveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată la acţiunea lui Podolian Petro privind desfacerea 
căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Iu.Sciastlivîi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Dediu Viorel, cu ultimul domiciliu: satul 
Neculăieuca, Orhei, pentru data de 26 mai 2015, ora 8.40, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala nr. 7, et. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată 
depusă de OM ,,Direct Credit” SRL privind încasarea datoriei şi 
a cheltuielilor de judecată.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, soli-
cită prezentarea cet. Felişcan Alexandru, pentru data de 27 mai 
2015, ora 13.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 
135, sala nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-315/2015, 
intentată de ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Steliana Lazari

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cojocari 

Elena Ion, cu ultimul domiciliu: or. Nisporeni, str. Cristeşti, nr. 
77, Nisporeni, pentru data de 6 mai 2015, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (or. Nisporeni, str. I.Vodă, nr. 5, bir. 6, sala nr. 3, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-233/2015: Cojocari 
Fiodor сătre Cojocari Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător        Petru Triboi
www

Суд Комрат, сообщает Думиника Сергею проживающему 
в с. Ферапонтьевка, ул. Ленина, 80 о необходимости 
явки в судебное заседание для участия в рассмотрении 
дела назначенное на 07 мая 2015 года в 13.15 часам, в 
качестве ответчика по гражданскому делу №2-489/2014 
возбужденного по исковому заявлению ÎM „Moldcell” SA 
к Думиника Сергею о взыскании долга. В случае неявки 
дело будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Судья Губенко С.А. 

ANUNŢ
În scopul executării documentului executoriu nr. 2p/o-

260/2014 din 15.10.2014, emis de Judecătoria Străşeni privind 
încasarea de la Buicanschi Mihail Alexandru şi Buicanschi 
Anastasia Nicolae (r-l Străşeni, satul Cojuşna, str. D.Vodă, nr. 
29), în beneficiul ÎM ,,Credit Rapid” SRL, a datoriei în sumă 
de 2673,03 dolari SUA şi 591,41 lei şi în temeiul art.128, 129 
Cod de Executare, executorul judecătoresc Nelea Sărătură 
anunţă, pentru data de 7 mai 2015, ora 13.00, desfășurarea li-
citaţiei publice de vînzare a autoturismului de model HONDA 
ACCORD, anul producerii 1994, nr. de înmatriculare ST AY 
669, de culoare albastră. Tip caroserie ,,SEDAN”, instalată cu 
utilaj gaz, parbrizul are crăpătură orizontală. Starea automobi-
lului – satisfăcătoare. Aparţine debitorului Buicanschi Mihail.

 Preţul iniţial de vînzare   32 000 lei.
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune pre-

ventiv în contul executorului judecătoresc: c/f - 43280015, 
cont nr. 2251656649MD la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto 
Banca” SA, filiala 20, c/b EXMMMD22477, cu o zi înainte 
de data petrecerii licitaţiei, acontul în mărime de 5% din preţul 
iniţial şi taxa de participare de 60 lei. Acontul cîştigătorului 
licitaţiei este inclus în preţul bunului procurat.

Organizarea familiarizării cu bunul expus la licitaţie se 
efectuează de către ÎM ,,Credit Rapid” SRL. Doritorii de a lua 
cunoştinţă în prealabil de bunul expus la licitaţie pot contacta 
cet. Mereuţă Vadim la tel.: 068350707, sau să se prezinte la 
sediul ÎM ,,Credit Rapid” SRL, str. Socoleni, nr. 1. 

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare 
va începe pe data de 7 mai 2015, ora 12.00, şi se va încheia la 
ora 12.50. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului 
judecătoresc Nelea Sărătură, pe adresa: mun. Chişinău, str. I. 
Creangă, nr. 39, pe data de 7 mai 2015, ora 13.00.

Telefoane de contact: 068401214; 022-74-19-50.
Executor judecătoresc                         Nelea Sărătură

ANUNŢ
În scopul executării documentului executoriu 1) nr. 2po-

931/14 din 27.10.2014, emis de Judecătoria Botanica mun. 
Chişinău privind încasarea de la Derin Veaceslav Ion (r-l Ia-
loveni, satul Băcioi), în beneficiul ÎM ,,Credit Rapid” SRL, a 
datoriei în sumă de 1747,42 dolari SUA, în valută naţională, 
conform cursului BNM la data executării şi 381,71 lei; docu-
mentului executoriu 2) nr. 2po-847/14 din 06.10,2014, emis 
de Judecătoria Botanica mun. Chişinău privind încasarea de 
la Derin Veaceslav Ion, în beneficiul ÎM ,,Credit Rapid” SRL, 
a datoriei în sumă de 1069,09 dolari SUA, în valută naţională, 
conform cursului BNM la data executării şi 233,48 lei, şi în te-
meiul art.128, 129 Cod de Executare, executorul judecătoresc 
Nelea Sărătură anunţă, pentru data de 7 mai 2015, ora 15.00, 
desfășurarea licitaţiei publice de vînzare a autoturismului de 
model BMW 535, anul producerii 1990, nr. de înmatricula-
re CNN 866, de culoare albastră. Tip caroserie ,,SEDAN”, ce 
aparţine debitorului Derin Veaceslav Ion.

Preţul iniţial de vînzare  25 600 lei.
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune pre-

ventiv în contul executorului judecătoresc: c/f - 43280015, 
cont nr. 2251656649MD la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto 
Banca” SA, filiala 20, c/b EXMMMD22477, cu o zi înainte 
de data petrecerii licitaţiei, acontul în mărime de 5% din preţul 
iniţial şi taxa de participare de 60 lei. Acontul cîştigătorului 
licitaţiei este inclus în preţul bunului procurat.

Organizarea familiarizării cu bunul expus la licitaţie se 
efectuează de către ÎM ,,Credit Rapid” SRL. Doritorii de a lua 
cunoştinţă în prealabil de bunul expus la licitaţie pot contacta 
cet. Mereuţă Vadim la tel.: 068350707, sau să se prezinte la 
sediul ÎM ,,Credit Rapid” SRL, str. Socoleni, nr. 1. 

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare 
va începe pe data de 7 mai 2015, ora 14.00, şi se va încheia la 
ora 14.50. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului 
judecătoresc Nelea Sărătură, pe adresa: mun. Chişinău, str. I. 
Creangă, nr. 39, pe data de 7 mai 2015, ora 15.00.

Telefoane de contact: 068401214; 022-74-19-50.
Executor judecătoresc  Nelea Sărătură

ANUNŢ
Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul 

de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru instruirea 
iniţială în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017. La con-
curs sunt scoase 20 locuri pentru candidaţi la funcţia de judecă-
tor şi 25 locuri pentru candidaţi la funcţia de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întruneşte urmă-
toarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul pe 
teritoriul ei;

b) are capacitate de exerciţiu;
c) este licenţiată în drept;
d) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună repu-

taţie;
e) cunoaşte limba de stat;
f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea 

funcţiei.
g) pentru candidarea la funcţia de judecător trebuie să aibă o 

vechime în muncă de cel puţin 2 ani în profesiile de specialitate 
juridică:

1. Procuror
2. Avocat
3. Avocat parlamentar
4. Notar
5. Inspector-judecător
6. Executor judecătoresc
7. Ofiţer de urmărire penală
8. Jurisconsult
9. Consilier juridic
10. Consilier de probaţiune
11. Mediator
12. Profesor titular
13. Asistent judiciar
14. Grefier
15. Personalul de specialitate juridică din cadrul secretaria-

tului CSM, Curţii Constituţionale, Institutului Naţional al Justi-
ţiei şi al autorităţilor publice centrale şi locale.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, în 
termen de 30 de zile (de la 1 iulie pînă la 31 iulie 2015, de luni 
pînă vineri, între orele 9.00-17.00), la Comisia de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere la Institutul Naţional al 
Justiţiei. Sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, 
sala 7, telefoane de contact: 0(22)233-119, 0(22)22-81-86. 

La cererea-tip de înscriere la concurs se anexează următoa-
rele documente:

a) actul de identitate;
b) diploma de licenţă şi suplimentul;
c) diploma de magistru în drept (dacă există);
d) diploma de doctor în drept (dacă există);
e) carnetul de muncă (dacă există);
f) cazierul judiciar;
g) caracteristica/referinţa de la ultimul loc de muncă sau de 

studii;
h) certificatul medical de sănătate;
i) două fotografii (3x4).
Actele menţionate la lit.a) – f) se prezintă în original şi în 

copie.
Modelele cererii-tip pentru înscrierea la concurs, a certifi-

catului medical şi a declaraţiei de venituri şi proprietate sunt 
plasate pe www.inj.md.

Concursul de admitere constă din două probe:
1) Proba scrisă cuprinde teste grilă la disciplinele: drept ci-

vil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.
2) Proba verbală include rezolvarea a două speţe la disci-

plinele drept civil – drept procesual civil şi drept penal – drept 
procesual penal, care vor conţine aspecte de drept material şi 
procesual.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, tema-
tica şi alte informaţii vezi pe www.inj.md.

ANUNŢ
În temeiul contractului nr. 067-1a/15 din 04.02.2015, exe-

cutorul judecătoresc Nelea Sărătură anunţă, pentru data de 6 
mai 2015, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei publice de vînzare 
a autoturismului de marca ,,Renault”, model ,,Magane Scenic”, 
numărul înmatriculării CH BF 630, anul producerii 2005, nr.m. 
D007701, nr. caroseriei-VFIJMSE0634036723, de culoare al-
bastră, ce aparţine lui Cauzac Nicolae, domiciliat: r-l Cahul, sa-
tul Cucoara, str. V.Alecsandri, nr. 15, apt. 15.

 Preţul iniţial de vînzare 2818 dolari SUA echivalent în lei 
la data achitării.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune pre-
ventiv în contul executorului judecătoresc: c/f - 43280015, cont 
nr. 2251656649MD la BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca” 
SA, filiala 20, c/b EXMMMD22477, cu o zi înainte de data pe-
trecerii licitaţiei, acontul în mărime de 5% din preţul iniţial şi 
taxa de participare de 60 lei. Acontul cîştigătorului licitaţiei este 
inclus în preţul bunului procurat.

Organizarea familiarizării cu bunul expus la licitaţie se efec-
tuează de către ÎM ,,Credit Rapid” SRL. Doritorii de a lua cu-
noştinţă în prealabil de bunul expus la licitaţie pot contacta cet. 
Mereuţă Vadim la tel.: 068350707, sau să se prezinte la sediul 
ÎM ,,Credit Rapid” SRL, str. Socoleni, nr. 1. 

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare va 
începe pe data de 6 mai 2015, ora 13.00, şi se va încheia la ora 
13.50. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului jude-
cătoresc Nelea Sărătură, pe adresa: mun. Chişinău, str. I. Crean-
gă, nr. 39, pe data de 6 mai 2015, ora 14.00.

Telefoane de contact: 068401214; 068350707.
Executor judecătoresc     Nelea Sărătură
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D upă abuzurile de la 
masa de Paşti, cu si-

guranţă este potrivită o cură 
de detoxifiere a organismului. 
În acest sens, nutriţioniştii 
ne recomandă să consumăm 
multe fructe şi legu-
me bio.

Zilele libere, re-
laxante, în care ma-
joritatea creştin-orto-
docşilor au consumat 
mîncăruri grele – 
carne de miel, drob, 
fripturi, mici şi bă-
uturi alcoolice şi-au 
pus amprenta asupra 
siluetei şi au umplut 
organismul de toxi-
ne. Pentru a scăpa de 
ele trebuie să faceţi 
multă mişcare şi să 
fiţi mai optimişti.

Evitaţi stresul
„Pentru a exista 

o armonie în orga-
nism trebuie, în primul rînd, 
să scăpaţi de stres, să vă 
hidrataţi suficient şi să con-
sumaţi multe fructe şi legu-
me bio. La fel de important 
este să respectaţi cele trei 
mese principale ale zilei şi 

să consumaţi doar carne de 
peşte sau pui”, ne sfătuieşte 
prof. dr. Gheorghe Mencini-
copschi.

Eliminaţi E-urile
Pentru eficienţă, pe du-

rata curei de detoxifiere nu 
trebuie să consumaţi alimen-
te care conţin E-uri. „Meniul 
ideal trebuie să fie compus 
din alimente ce provin de la 
ferme sau culturi ecologice. 
De asemenea, procentul în 

care combinăm alimentele 
este important. Pe farfurie, 
50% trebuie să fie legume şi 
50% carne”, susţine specia-
listul.

Cum „combateţi” mielul

„Carnea de miel se dige-
ră greu şi cum în aceste zile 
mulţi au consumat-o din 
belşug, acum ar trebui să 
vă axaţi pe o dietă formată 
preponderent din fructe şi 
legume. Evident, bio. Aces-

tea pot fi consumate ca atare, 
sub formă de salate sau pre-
parate la aburi”, explică prof. 
Mencinicopschi.

Apa cu lămîie, de ajutor
În orice dietă pentru cu-

răţarea organismului 
de toxine trebuie apă 
cu lămîie, să beţi mul-
te ceaiuri din plante, 
sucuri naturale şi să 
consumaţi ceapă şi 
usturoi. „Pentru de-
toxifierea ficatului se 
recomandă două lin-
guriţe de seminţe de 
susan pe zi”, afirmă 
prof. Gh. Mencini-
copschi.

În cura de deto-
xifiere trebuie să beţi 
multă apă. Ideal ar fi 
un pahar pe oră. Pen-
tru a elimina toxinele 
din corp, la micul 
dejun puteţi mînca 

cereale germinate cu lapte 
de soia.

Totodată, trebuie să ex-
cludem dulciurile, pîinea, 
produsele de patiserie, pră-
jelile şi să facem 30 de minu-
te mişcare pe zi, obligatoriu. 

S tatul jos timp îndelungat are efecte negative asupra cor-
pului uman, atît din punct de vedere muscular, fiziolo-

gic, cît și mintal. 
A te așeza să te odihnești după ce faci sport, după ce ai 

mers cu bicicleta sau ai făcut o plimbare de patru ore, este 
plăcut. Însă nu există nimic plăcut în a sta pe un scaun opt ore 
pe zi, la birou sau acasă.

Statul jos multe ore pe zi și pe o perioadă lungă de timp, 
ne induce senzația că mușchii noștri se lasă, se înmoaie și că 
fundul se transformă într-o plăcintă. Iar senzația este cît se 
poate de reală!

Realitatea este aceasta: un job care te condiționează să stai 

la birou pe scaun, multe ore pe zi, are consecințe negative 
asupra sănătății.

Omul de știință Murat Dalkilinç explică cum se transformă 
corpul și mintea unei persoane care petrece mult timp șezînd 
pe scaun.

În primul rînd, statul pe scaun favorizează curbarea coloa-
nei din cauza presiunii exercitate asupra ei. Curbura coloanei 
vertebrale nu numai că generează o poziție a corpului nesănă-
toasă și inestetică, dar scade spațiul de care au nevoie plămînii 
să se extindă în timpul respirației.

Așadar, statul jos are efecte negative și asupra oxigenă-
rii corpului uman, proces absolut esențial pentru buna lui 
funcționare.

Ce se întîmplă cu corpul tău cînd stai aşezat toată ziua

Rosul unghiilor ar putea fi o trăsătură 
specifică persoanelor perfecţioniste

Crezute a fi obiceiuri nervoase, rosul unghiilor sau alte 
astfel de comportamente centrate pe corp ar putea fi un 
semn al perfecţionismului, spun oamenii de ştiinţă. 

Persoanele care prezintă caracteristici legate de per-
fecţionism, cum ar fi nerăbdarea, tendinţa de a se plictisi 
repede sau inabilitatea de a se relaxa, sînt mai predispuse 
să manifeste astfel de comportamente, reiese dintr-un nou 
studiu.

Pornind de la ipoteza că rosul unghiilor este un obicei 
dezvoltat de perfecţionişti pentru a lupta împotriva ,,frus-
trării, lipsei de răbdare şi de satisfacţie atunci cînd nu-şi 
ating obiectivele sau cînd se plictisesc foarte mult”, cerce-
tătorii de la două universităţi din Canada au testat reacţiile 
a 48 de voluntari, jumătate dintre ei avînd astfel de ticuri.

Specialiștii  au creat condiţii experimentale menite 
să-i frustreze, să-i plictisească, să-i streseze şi să-i rela-
xeze, astfel încît să poată studia felul în care se manifestă 
aceste obiceiuri în diverse condiţii.

Pentru a induce o stare de stres, cercetătorii le-au arătat 
o înregistrare cu prăbuşirea unui avion, iar pentru a induce 
o stare de relaxare au proiectat un video cu valurile mării. 
Pentru a-i frustra, cercetătorii i-au rugat să îndeplineas-
că o sarcină despre care le-au spus că este simplă, dar în 
realitate nu era, iar pentru a-i plictisi i-au lăsat să aştepte 
într-o cameră, singuri, timp de şase minute.

Participanţii au apelat mai des la ticurile descrise ante-
rior în momentele de plictiseală şi de frustrare, decît atunci 

cînd erau relaxaţi. Pe de altă parte, ei nu şi-au ros unghiile 
atunci cînd au fost stresaţi.

Acest lucru înseamnă că ticurile nu sînt ,,obiceiuri ner-
voase”, spune Sarah Roberts, unul dintre autorii studiului.

Rezultatele acestui studiu ar putea duce la îmbunătăţi-
rea terapiilor pentru presoanele care au astfel de obiceiuri.

O femeie japoneză a găsit peste 15 mii 
de dolari într-un mobilier 

second-hand
O femeie japoneză din prefectura Hyogo a găsit 1,9 

milioane de Yuani (aproximativ 15,8 mii de dolari) într-un 
mobilier cumpărat la mîna a doua.

La începutul lunii martie femeia a procurat un mobi-
lier second-hand într-o consignaţie în care a găsit suma 
respectivă de bani.

Cumpărătoarea s-a adresat la poliţie cu o declaraţie 
despre descoperire. Organele de drept consideră că ba-
nii i-ar fi putut uita acolo ex-proprietarul mobilierului şi 
acum îl caută pe acesta. Astfel, deocamdată nu se divulgă 
detalii despre cum anume mobilierul respectiv a devenit o 
ascunzătoare de bani cheş.

Conform legislaţiei japoneze, persoana care găseşte 
bani este obligată să îi transmită poliţiei. Dacă posesorul 
nu va fi identificat, atunci cel care i-a găsit are dreptul, 
peste trei luni, de a intra în posesia lor. Însușirea ilegală a 
banilor găsiţi se pedepseşte la fel precum o crimă.  Deja 
din clasele mici, copiilor li se spune cum trebuie să proce-
deze la găsirea lucrurilor pierdute de cineva. 

Nicolae CRAIU, 
judecător, Curtea de Apel Chişinău

Mult stimate domnule Nicolae Craiu, 
Primăvara din acest an este pentru dumnea-

voastră mai specială decît oricînd, deoarece mar-
caţi o frumoasă aniversare, ce reprezintă cununa 
împlinirilor.

Sîntem ferm convinşi că trăiţi sentimentul unei 
profunde satisfacţii sufleteşti, pentru că reuşitele 
dumneavoastră sînt numeroase şi denotă eforturi 
considerabile, care sînt consolidate de înalte valori 
morale şi profesionale. Astfel, aţi devenit un nume 
notoriu în domeniul ce vi l-aţi ales ca destin – jus-
tiţia.

Popasul aniversar la care aţi ajuns, ne oferă plă-
cutul prilej de a vă adresa acest sincer şi cald mesaj 
de felicitare pentru ceea ce sînteţi.

Vă dorim sănătate, bucurii de la cei dragi inimii, 
forţe inepuizabile de muncă şi succese notabile în 
continuare.

La Mulţi Ani!
 * * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Inga 
Vlaicu, magistru în drept, lector universitar 
USPEE ,,Constantin Stere”; Nicolae Prodan, 
doctor în economie, conferențiar  universitar, 
USPEE ,,Constantin Stere”; Ina Jimbei, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Alexandru Munteanu, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Ion Căpăţină, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Lilian Velişco, magistru în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Violeta gîrleanu, judecător, Judecătoria Rîşcani, 
mun. Chişinău; Tatiana Molcianova, judecător, 
Judecătoria Basarabeasca; Liudmila Caraianu, 
judecător, Judecătoria Ceadîr-Lunga; Alexandru 
Parfeni, vicepreşedintele Judecătoriei Ungheni; 
Iurie Iordan, judecător, Curtea de Apel Chişinău; 
Iurie Cotruţă, judecător, Curtea de Apel Chişinău; 
Adrian Cerbu, judecător, Judecătoria Bălţi; 
Evghenii Dvurecenschii, preşedintele Judecătoriei 
Taraclia; Vasile Nogai, președinte interimar, 
Judecătoria Glodeni; Elena Panfil, procuror, 
Procuratura Centru mun. Chişinău; Irina Sibova, 
procuror, Procuratura Rîşcani mun. Chişinău; 
Ramona Moşmeguţu, procuror, Procuratura 
Şoldăneşti; Mariana Stanilă, procuror, Procuratura 
Străşeni; Mariana Stratan, procuror, Procuratura 
Călăraşi; Dumitru Graur, procuror, şef secţie, 
Secţia reprezentare a învinuirii în Curtea Supremă 
de Justiţie; Alexandru Arcer, procuror, Procuratura 
Rîşcani mun. Chişinău; Viorel Postovanu, procuror, 
Procuratura Centru mun. Chişinău.    

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, în-
tru bunăstarea societăţii noastre. Vă dorim să aveţi 
parte, de acum încolo, doar de împliniri şi realizări 
care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani!
Consiliul de administraţie al Uniunii 

Juriştilor, ziarul dreptul 
şi Revista Naţională de Drept

divert is

   

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători  

că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   
Noi avem nevoie de acest ajutor  şi vom   

rămîne alături de Dvs.

Aniversări
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Caleidoscop

Cum să ne detoxifiem organismul după Paşti


