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EXECUTAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL  

DE SERVICII DE CĂLĂTORIE, INCLUSIV  

ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI PANDEMICE COVID-19 

 

Daniela STRATULAT, studentă 

CZU: 347.441:338.48:616.98 stratulatdaniela.v@gmail.com  

 
Unfortunately, the restrictions imposed due to the Covid-19 pandemic 

had and still have a significant impact on the execution of package travel 

contracts. In practice, many situations have arisen, that still have an 

uncertain legal solution, largely regarding the effects of non-performance 

and liability of the contracting parts. Particular attention, in this article, is 

paid to interpretation of civil law in the newly created circumstances, also, to 

recent scientific publications and articles, as well as recommendations of the 

European Union, which provide alternative solutions for the contracting 

parts of the package travel contract. 

 

Importanța problematicii abordate în domeniul serviciilor de călă-

torie, cercetată prin prisma mijloacelor juridice de protecție a dreptu-

rilor participanților la contractul privind pachetul de servicii de călăto-

rie, în contextul restricțiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19, 

este una incontestabilă și cât se poate de actuală. 

În general, cadrul juridic ce reglementează contractele privind 

pachetul de servicii de călătorie este relativ ușor interpretabil. Regle-

mentările contractului privind pachetul de servicii de călătorie la ni-

velul UE a constituit o premisă de a oferi o nouă abordare și de către 

legiuitorul moldav, transpunând noile prevederi în legislația civilă 

odată cu modernizarea Codului civil din 2019. 

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că 

epidemia de COVID-19 constituie o „urgență de sănătate publică de 

importanță internațională”, iar la 11 martie 2020 a anunțat că a devenit 

pandemie [1]. Ca urmare, la 17.03.2020, Parlamentul Republicii Mol-

dova a adoptat Hotărârea nr. 55 privind declararea stării de urgență. 

Astfel, odată cu incertitudinea creată la nivel mondial din cauza 

noului virus COVID-19 și a restricțiilor de călătorie impuse, a apărut 

mailto:stratulatdaniela.v@gmail.com
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și imposibilitatea executării contractelor privind pachetul de servicii 

de călătorie. Călătorii s-au văzut nevoiți să-și anuleze călătoriile, iar 

organizatorii – să întoarcă banii tuturor clienților lor, fapt ce a dus la 

un colaps în sectorul turismului. 

Primordial, s-a pus problema generală, dacă starea de urgență poate 

fi interpretată ca impediment justificator pentru neexecutarea contrac-

telor. În acest sens, Curtea Constituțională  a reținut faptul că nu există 

dubiu că instituirea stării de urgență, prin sine, nu constituie un impe-

diment justificator, însă restricțiile impuse de autorități în temeiul 

stării de urgență, în măsura în care întrunesc toate condițiile de la art. 

904 CC, constituie un impediment justificator [2].  

• În cazul în care călătorul obține un rezultat pozitiv la test 

COVID-19 cu 72 de ore înainte de plecare, poate fi interpretată 

infectarea cu virusul COVID-19 drept impediment justificator în 

sensul art. 904 CC ?  

Condiții legale: 1. Evenimentul să fie un impediment pentru ne-

executare; 2. Evenimentul este în afara controlului debitorului; 3. Eve-

nimentul era imprevizibil; 4. Evenimentul și efectele sale sunt inevita-

bile (caracterul insurmontabil); 5. Legătura de cauzalitate dintre eveni-

ment și neexecutarea obligației. 

Observăm că nu este îndeplinită condiția de imprevizibilitate. Sun-

tem în situația în care o eventuală infectare cu virusul COVID-19 

înainte de începerea călătoriei nu va reprezenta un impediment justifi-

cator. Pornind de la situația pandemică la nivel mondial, dar și natio-

nal, călătorul își asumă posibilitatea de a se infecta în orice moment cu 

acest virus.  

Analizând circumstanțele de drept, chiar dacă există un impede-

ment justificator, acesta trebuie constatat și probat corespunzător pre-

vederilor legale. 

• În ce condiții totuși poate opera circumstanța care justifică 

neexecutarea datorată unui impediment justificator?  

O variantă posibilă ar putea fi valorificarea principiului libertății 

contractuale în acest sens.  

Libertatea contractului (art. 993 Cod civil) permite redistribuirea 

riscurilor și, prin urmare, părțile pot negocia și stipula că pandemia și 

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=sesizari&docid=1273
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restricțiile legate de ea continuă să fie o justificare a neexecutării ori 

temei a cererii de ajustare a contractului [3].  

 Care este procedura atunci când organizatorul nu poate exe-

cuta contractul în circumstanțe legate de situația pandemică? 

- Pachete de substituție  

În cazul în care agenția de turism propune consumatorului un 

pachet de substituție, atunci acesta trebuie să fie de o calitate echiva-

lentă sau superioară. În cazul în care modificările aduse contractului 

privind pachetul de servicii de călătorie sau pachetului de substituție 

au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călă-

torul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului. 

- Rezoluțiunea  
Călătorul are dreptul la rezoluțiune în orice moment înainte de în-

ceperea călătoriei, indiferent de motiv. În cazul în care acesta declară 

rezoluțiunea, agenția de turism este în drept să rețină un comision de 

rezoluțiune adecvat și justificabil. În cazul rezoluțiunii înainte de înce-

perea călătoriei (art. 1602 alin. (4),(7) CC), și anume, când una din 

părți nu poate executa obligațiile contractuale din cauza unor 

circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de 

destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în 

mod semnificativ executarea pachetului, organizatorul este obligat să 

restituie călătorului toate plățile efectuate pentru pachet, dar nu este 

ținut la plata unor despăgubiri suplimentare, iar călătorul, respectiv, nu 

este ținut la plata comisionului de rezoluțiune. 

- Restituirea prețului achitat de călător (termene și condiții) 

În contextul situației create, la începutul pandemiei, în baza art. 

1601 alin. (5) Cod civil, organizatorii erau obligați să restituie toate 

plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri 

nejustificate nu mai târziu de 14 zile de la data rezoluțiunii. Acest 

termen a fost triplat, pe perioada stării de urgență, în conformitate cu 

prevederile pct. 16 din Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020. 

În cele din urmă a fost adoptată Legea nr. 72 din 21.05.2020 privind 

unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din 

industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de 

situația epidemiologică (COVID-19). Aceasta prevede faptul că prin 
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derogare de la prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 

1107/2002, ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și 

de la clauzele contractuale aplicabile, în cazul contractelor privind 

pachetele de servicii de călătorie încheiate până la data de 17 martie 

2020, dacă călătorul are dreptul la restituirea plăților efectuate ca 

urmare a rezoluțiunii contractului sau în alt temei, organizatorul sau 

alt profesionist este obligat să restituie călătorului plățile respective nu 

mai târziu de data de 31 decembrie 2021 [4]. 

Referindu-ne la legislația și recomandările UE privind garanțiile și 

executarea contractelor privind pachetele de servicii de călătorie în 

contextul situației pandemice, menționăm că la 19 martie 2020, Comi-

sia a publicat orientările informale, având ca obiect aplicarea Directi-

vei privind pachetele de servicii de călătorie în legătură cu COVID-19, 

care confirmă dreptul călătorilor de a obține o rambursare integrală, 

indicând totodată posibilitatea ca aceștia să accepte un voucher. 

Prezenta recomandare se referă la voucherele pe care organizatorii le 

pot propune călătorilor în schimbul rambursării în bani și sub rezerva 

acceptării lor voluntare în situațiile rezoluțiunii legate de Pandemia de 

COVID-19 [5]. Aceasta prevede apărarea interesului superior al 

consumatorului, oferindu-i posibilitatea de a alege între rambursarea su-

mei plătite pentru pachetul de servicii de călătorie sau echivalarea sumei 

sub forma unui voucher de călătorie, care poate fi folosit în orice perioadă 

în interiorul termenului său de valabilitate. Neutilizarea voucherului de 

către călător are, la fel, drept finalitate rambursarea plății.  

Aceeași practică este des întâlnită și la noi. Pentru a nu rezoluționa 

contractele privind pachetul de servicii de călătorie, agenția turistică 

propune călătorilor reprogramarea călătoriilor pentru altă perioadă în 

aceeași sumă. Totuși, acest mecanism juridic nu este reglementat 

distinct în legislația RM, mai cu seamă în concordanță cu prevederile 

UE. Acest mecanism este asigurat doar de normele generale prevăzute 

de Codul civil. Rezumând cele analizate mai sus, considerăm că 

legiuitorul moldav ar trebui să revadă prevederile legale sub aspectul 

voucherelor turistice, și anume, ca variantă de substituire alternativă a 

rambursării pachetelor de servicii de călătorie anulate în contextul 

pandemiei de COVID-19. 
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Este important a înțelege că legiuitorul poate institui norme de bază 

pentru soluționarea echitabilă a impedimentelor create pentru sfera 

executării contractelor privind pachetul de servicii de călătorie, dar nu 

poate garanta instrumente juridice perfecte, pentru a ține pasul cu 

actualizările permanente legate de evoluția situației pandemice la nivel 

mondial. În acest context, părțile contractului trebuie să dea dovadă, 

mai mult ca niciodată, de diligența necesară.  

Referinţe: 
1. ALBU, E. Recomandarea Comisiei privind voucherele oferite pasagerilor 

în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport 

anulate în contextul pandemiei de COVID-19, 18.05.2020 JURIDICE.ro 

2. Decizia Curții Constituționale nr. 98 din 6 august 2020 de inadmisibilitate 

a sesizării nr. 66b/2020. 

3. CAZAC, O. Articolul 904. Justificarea datorită unui impediment din 29 

iunie 2020 | Actualizat: 23 martie 2021. 

4. Legea nr. 72 din 21-05-2020 privind unele măsuri de susținere a călăto-

rilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea 

efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19). Pub-

licat: 26-05-2020 în Monitorul Oficial, nr. 124-125, art. 224. 

5. Recomandarea Comisiei din 13.5.2020 privind voucherele oferite pasage-

rilor și călătorilor în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de 

transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19. Adoptată la 

Bruxelles, 13.5.2020, art.27. 

Recomandat 

Natalia CHIBAC, dr., lector univ. 

  

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=sesizari&docid=1273
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TRAFICUL DE COPII: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE 

 

Daniela POSTOVAN, studentă 

CZU: 343.62:341.231.14-053.2 danielapostovan22@gmail.com 
 

In this study there are multiple theoretical and practical aspects 

presented regarding the children trafficking infraction. Ample analysis of the 

normative regulatory framework and the doctrine, states the fact that 

children trafficking is a complex crime that needs a continuous investigation 

into all the characteristics and notions presented in the article 206 of the 

Penal Code of the Republic of Moldova. The case-law shows us that there are 

problems and divergences when attributing the crime, due to shortcomings in 

the regulatory framework. 

 

Dată fiind lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul are 

nevoie de protecție și îngrijire specială [1]. În urma studierii aprofun-

date a acestei teme, putem afirma că, în Republica Moldova, de-a 

lungul anilor s-a creat un sol fertil, pentru săvârșirea traficului de co-

pii. În cele ce urmează, vom reda unele aspecte teoretice și practice 

referitoare la traficul de copii. 

Pentru început, reținem că potrivit art. 206 alin. (1) Cod penal, 

recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui 

copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru 

obţinerea consimțământului unei persoane care deţine controlul asupra 

copilului, în scopul: a) exploatării sexuale comerciale sau necomercia-

le; b) exploatării prin muncă sau servicii forţate; b1) practicării cerşe-

toriei sau în alte scopuri josnice; b2) însuşirii ajutoarelor, indemnizaţii-

lor sau prestaţiilor sociale; b3) folosirii ilegale în testări sau experi-

mente medicale ori ştiinţifice; c) exploatării în sclavie sau în condiţii 

similare sclaviei; d) folosirii în conflicte armate; e) folosirii în activita-

te criminală; f) prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane; 

h) vânzării sau cumpărării; i) folosirii în calitate de mamă-surogat ori 

în scop de reproducere; j) adopţiei ilegale, se pedepseşte cu închisoare 

de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar 

persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 

mailto:danielapostovan22@gmail.com
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6.000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

După redarea conținutului normativ al infracțiunii de trafic de co-

pii, este de remarcat că respectarea drepturilor și garantarea unui me-

diu neprimejdios de dezvoltare a copiilor sunt printre primele misiuni 

ale fiecărui stat, fapt concluzionat din analiza cadrului normativ 

național și cel internațional. Cauza, care determină ca traficul de copii 

să domine de secole în lumea interlopă a fiecărui stat, sunt profiturile 

colosale obținute în urma desfășurării acestei activități infracționale. 

În fiecare an, Comitetul Național pentru Combaterea traficului de 

ființe umane elaborează un raport, în care sunt consemnate politicile 

de realizare a prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. 

Astfel, în anul 2020, în Republica Moldova au fost identificate 23 de 

victime ale traficului de copii [2]. Această cifră poate indica fie efectul 

pozitiv al politicilor de combatere și prevenire ale traficului de copii, 

fie contextul pandemic s-a răsfrânt negativ și asupra procesului de 

descoperire a infracțiunii date. Din numărul total de victime, 18 fete 

au fost exploatate sexual, 2 băieți au fost supuși muncilor forțate, iar 1 

băiat a fost supus practicării cerșetoriei. 

După cum sunt prezentate în raport, scopurile date sunt și cele mai 

des întâlnite, în practica judiciară. Din acest motiv, ne-am propus să 

analizăm așa cauze, în care traficul de copii a fost săvârșit în scopul 

care se întâlnește mai rar în practică, însă aceste subiecte necesită a fi 

elucidate, îndeosebi în cadrul unei cercetări științifice. 

În cauza S.T, R.I și R.O [3], persoanele au fost condamnate, pentru 

săvârșirea traficului de copii, de două sau mai multe persoane, asupra 

unui copil în vârstă de până la 14 ani, în scopul adopției ilegale, prin 

darea și primirea unor plăți pentru obținerea consimțământului persoa-

nei care deține controlul asupra copilului (art. 206 alin. (3) lit. b1), e1), f) 

CP). Din această cauză, am dedus următoarea concluzie: suma plății da-

te și/sau primite, nu are nicio importanță în momentul calificării. Simpla 

dare și primire a plății va indica consumarea traficului de copii.  

În cauza D.I [4], persoana a fost condamnată pentru săvârșirea 

traficului de copii asupra a doi sau mai multți copii, unii dintre care nu 

au atins vârsta de 14 ani (art. 206 alin. (3) lit. b) și f) CP), în concurs cu 
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pornografia infantilă (2081 CP). Scopul traficării copiilor, în cauza dată, 

a fost exploatarea sexuală necomercială. Astfel, din materialele cauzei, 

am concluzionat că traficul de copii poate fi săvârșit chiar și atunci când 

între victimă și traficant nu a existat un contact fizic propriu-zis. 

Cadrul normativ, ce reglementează esența și alte caracteristici ale in-

fracțiunii traficului de copii, este articolul 206 CP și Legea nr. 241 din 

20.10.2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. 

Analizându-le, am sesizat existența mai multor divergențe în cadrul 

conținuturilor lor, fapt care ne-a motivat spre afirmarea următoarelor 

concluzii și propuneri de lege ferenda. 

1) În Legea nr. 241 din 2005, prin exploatarea persoanei se 

înțelege: abuz față de persoană pentru a obține un profit, prin asta 

atribuind obținerea unui profit drept semn obligatoriu. Ulterior, tot în 

legea menționată mai sus, se prezintă expres, drept formă a exploatării 

unei persoane, exploatarea sexuală comercială sau cea necomercială, 

fapt care vine în contradictoriu cu elementul obligatoriu, de a obține 

un profit, deoarece exploatarea sexuală necomercială nu urmărește 

scopul obținerii acestuia. Din acest considerent, susținem următoarea 

recomandare: excluderea sintagmei „pentru a obține un profit”. 

2) În Legea nr. 241 din 2005, există tipul de exploatare folosirea 

„în formațiuni militare ilegale”, expresia dată nefiind prezentă și în 

cadrul art.206 CP, din acest considerent, propunem adăugarea 

sintagmei „sau în formațiuni militare ilegale”, după prevederile 

actuale ale lit. d) alin. (1) art. 206 CP „folosirii în conflicte armate”. 

3) În cadrul legii sus-menționate există și un alt tip de exploatare, 

care nu se numără printre scopurile infracțiunii traficului de copii. 

Este vorba despre activități prin care se încalcă drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului. Indicarea acestui scop în cadrul alin.(1) 

art.206 CP va lărgi sfera aplicării acestei infracțiuni asupra mai multor 

fapte prejudiciabile, ce lezează drepturile copiilor. 

4) Pledăm ca în cadrul scopului și agravantei „prelevării organelor, 

țesuturilor și/sau celulelor umane”, să fie adăugată sintagma „și a altor 

componente ale corpului uman”. 

5) Sintagma „alte scopuri josnice” este ambigu formulată și inter-

pretată diferit, dar acest fapt contravine prevederilor alin.(2) art.3 CP. 
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6) Considerăm oportună excluderea sintagmei „de foc” și păstrarea 

doar a cuvântului „armă” (alin. (2) lit. a) art. 206 CP). 

7) La articolul 362 CP, trecerea ilegală a frontierei de stat, în 

cadrul alin.(4) este necesară adăugarea sintagmei „și victime ale 

traficului de copii”, pentru a le oferi o protecție suplimentară 

victimelor acestei infracțiuni. 

Referințe: 
1. Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. 

Adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Națiunilor Unite la 

20.11.1989, în vigoare din 02.09 1990. 

2. Raport naţional de realizare a politicii de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane pentru anul 2020. 

3. Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 

28.01.2020. Dosarul nr. 4-1re-27/2020. www.csj.md 

4. Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 

13.03.2019. Dosarul nr. 1ra-702/2019. www.csj.md  

Recomandat 

Gheorghe RENIȚĂ, dr., lector univ. 

  

http://www.csj.md/
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RENUNȚAREA LA PROBE ȘI MODIFICAREA  

ÎNVINUIRII DE CĂTRE PROCUROR 
 

Maria IONAȘ, studentă 
CZU: 343.14/16 mariutsaionas@gmail.com 

 
The legal classification of the deed plays a crucial role in the criminal 

proceedings, or in accordance with the legal basis of the charges brought 
against him, a person can organize an effective defence, which represents an 
essential condition of a fairness trial guaranteed by article 6 of the European 
Convention. Thus, any changes in the legal classification, even in the 
mitigating process that is done by the court, when it does not constitute the 
object of judicial investigation, is likely to violate the defendants rights.  

 
Funcția justiției în Republica Moldova aparține în exclusivitate 

instanțelor de judecată. Art. 325 Cod de procedură penală al RM 
prevede că judecarea cauzei în primă instanţă se efectuează numai în 
privinţa persoanei puse sub învinuire şi numai în limitele învinuirii 
formulate în rechizitoriu.  

Cadrul de reglementare procesual-penală stabilește că modificarea 
învinuirii în cadrul judecării cauzei poate avea loc doar dacă prin 
aceasta nu se agravează situaţia inculpatului şi nu se lezează dreptul 
lui la apărare. Agravarea situaţiei reprezintă orice modificare a învi-
nuirii care fie că măreşte volumul de învinuire ce se referă la faptă, 
fără reîncadrare a acţiunilor în baza unei legi mai aspre, fie reîncadrea-
ză acțiunile în baza unei legi mai aspre, fie completează învinuirea cu 
nişte semne calificative care nu au fost puse persoanei sub învinuire 
sau oricare altă împrejurare ce duce la agravarea situaţiei inculpatului 
[1, p.490]. Orice caz de modificare a învinuirii în sensul agravării 
situaţiei inculpatului poate avea loc doar în cazurile prevăzute de art. 
326 CPP și doar în procedura stabilită.  

Factorii care determină modificarea învinuirii în instanța de judeca-
tă pot fi clasificați în: 

1. obiectivi, care nu au nicio tangență cu organul ce a formulat 
învinuirea iniţială:  

- acţiunile sau actele materiale care nu au fost cunoscute de către 
procuror în momentul în care acesta a formulat învinuirea; 

mailto:mariutsaionas@gmail.com
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- acțiunile săvârşite de către inculpat după punerea sub învinuire şi 

trimiterea acestuia în judecată şi care au legătură cu cauza pentru care 

acesta este judecat; 

- formularea unor corectări învinuirii, ca urmare a modificării le-

gislaţiei; 

2. subiectivi, care sunt generați de: 

- cercetarea superficială a faptelor săvârşite de inculpat; 

- calificarea eronată a anumitor probe ce sunt administrate sau a 

faptelor cercetate [2, p. 47]. 

Chiar dacă în cazul modificării învinuirii în sensul atenuării, incul-

patului i s-a creat o situație mai ușoară în cursul judecății, în raport cu 

cea din rechizitoriu, noua încadrare trebuie adusă la cunoștința aces-

tuia, pentru ca acuzatul să aibă posibilitatea să dispună de facilitățile 

necesare apărării în condițiile nou-apărute. 

În acest context, considerăm important a fi menționate constatările 

Curții Europene în cauza Adrian Constantin c. României [3]. În rechi-

zitoriul prezentat de către procuror, reclamantul era acuzat de comite-

rea infracțiunii de abuz în serviciu. În cadrul primei instanțe, recla-

mantul a fost achitat; decizie ce a fost confirmată și de către Curtea de 

Apel. Fiind atacată decizia cu recurs, Înalta Curte de Casație și Justiție 

a modificat încadrarea juridică a faptelor de care reclamantul era acu-

zat și l-a condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în ser-

viciu (conform CP, este o infracțiune mai ușoară decât cea prevăzută 

în rechizitoriu).  

Curtea Europeană a analizat cauza din perspectiva necesității strin-

gente de a acorda o atenție deosebită notificării acuzației aduse per-

soanei în cauză. Înștiințarea oficială, în scris, cu privire la temeiul 

factual al acuzațiilor ce i se aduc persoanei, precum și informarea 

clară referitoare la încadrarea juridică pe care instanța de judecată o 

poate reține împotriva sa, reprezintă condiții de bază ale echității și 

legalității procedurii. 

Deci, Curtea nu a negat dreptul Înaltei Curți de a modifica încadra-

rea juridică a acuzației. Totuși, acest drept este însoțit și de garanții 

procedurale. Modificarea încadrării juridice, având loc în timpul 

deliberării, nu a fost dezbătută de către părți. În consecință, Curtea a 
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considerat că dreptul reclamantului de a fi informat detaliat cu privire 

la acuzața adusă împotriva sa, precum și dreptul de a dispune de timp 

pentru a-și pregăti apărarea au fost încălcate.  

Observăm că respectarea garanțiilor procedurale de care se bucură 

inculpatul în cadrul judecării cauzei prezintă un interes deosebit pentru 

desfășurarea procesului penal. 

Învinuirea adusă inculpatului poate fi modificată în sensul agravării 

ei, prin ordonanță, de către procurorul care participă în primă instanță 

și în instanța de apel, dacă probele cercetate în şedinţa de judecată 

dovedesc incontestabil că inculpatul a săvârşit o infracţiune mai gravă 

decât cea incriminată anterior.  

Este frecventă întrebarea dacă modificarea învinuirii în sensul 

agravării situației inculpatului lezează dreptul la un proces echitabil și, 

implicit, dreptul la apărare.  

Considerăm că restrângerea ar fi necesară în interesul asigurării 

ordinii publice, în scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, de a 

proteja drepturile, libertățile şi demnitatea altor persoane. De altfel, 

este important să fie pe deplin respectat dreptul persoanei la apărare și 

restrângerea să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o.  

Diferența dintre modificarea acuzării în şedinţa de judecată în 

sensul agravării ei reglementată de alin. (1) şi alin. (2) art. 326 CPP 

RM constă în faptul că în cazul primului alineat, probele cercetate în 

şedinţă demonstrează clar că faptele inculpatului deja incriminate 

constituie o infracțiune mai gravă. Respectiv, inculpatului i se prezintă 

o nouă învinuire, dar acesta nu este audiat din nou, fiindcă 

modificarea învinuirii reiese din probele deja analizate în cadrul 

şedinţei de judecată. O situație diferită avem în cazul alin. (2), atunci 

când inculpatul a săvârşit o altă faptă social-periculoasă prevăzută de 

Codul penal, care nu a fost cercetată în cadrul urmăririi penale şi care 

are însemnătate pentru încadrarea juridică a învinuirii aduse lui sau 

cazul în care s-a constatat că infracţiunea ce i se incriminează a fost 

săvârșită în coparticipare cu o altă persoană, care neîntemeiat sau 

ilegal a fost scoasă de sub urmărire penală. În acest ultim caz, urmează 

a fi întocmit și un nou act de sesizare a instanței de judecată.  
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Spre deosebire de alin. (2), alin. (1) nu prevede un termen fix 

pentru pregătirea apărării. Stabilirea termenului necesar rămâne la 

discreţia instanţei de judecată, aceasta luând în considerare noile 

capete de învinuire aduse în urma modificării învinuirii de către 

procuror şi complexitatea cauzei. În același context, CtEDO, în 

hotărârea Albert şi Le Compte vs Belgia [4] a stipulat că termenul 

necesar pregătirii apărării depinde de toate circumstanțele cauzei, 

inclusiv de complexitatea acesteia şi stadiul curent al procedurii.  

Principiul contradictorialității reglementează și ideea că părțile, în 

cadrul procesului penal, sunt libere și pot să își aleagă poziția, modul 

și mijloacele de susținere a acesteia, doar în cazul în care nu contravin 

legislației. Părțile în proces au posibilitatea și să renunțe la unele pro-

be pe care le-au propus, însă doar până la etapa încheierii cercetării ju-

decătorești. Motivele renunțării la probe în cadrul procesului penal pot 

fi dintre cele mai diverse; de la imposibilitatea persoanei de a mai pre-

zenta proba în ședință de judecată, pierderea interesului față de probă, 

până la faptul că proba prezentată anterior a căpătat o altă valoare și 

nu o mai avantajează în susținerea argumentelor pe care le expune. 

În contextul renunțării la probe, este necesar a analiza și dreptul 

acuzatorului de stat de a renunța la declarațiile părții vătămate în 

cadrul procesului penal. Posibilitatea procurorului de a renunța la 

declarațiile părții vătămate trebuie analizată prin prisma calității 

procesuale a furnizorului de informații. Partea vătămată are interes în 

finalul rezolvării cauzei penale. În activitatea practică, se întâlnesc o 

serie de probleme, precum ar fi situația în care procurorul se află în 

imposibilitate de a identifica locul aflării părții vătămate și, respectiv, 

nu poate asigura administrarea probei. Aflându-ne în judecată, nu 

poate fi încheiată cercetarea judecătorească, iar într-un final, este 

afectat termenul rezonabil, care reprezintă un drept al inculpatului. 

Concluzionând, putem afirma că acuzarea reprezintă o chestiune de 

interes public, al cărui promotor este procurorul. Susținem că 

procurorul poate renunța la declarațiile părții vătămate doar dacă se 

vor valorifica toate posibilitățile de asigurare a prezenței părții 

vătămate în judecată și, într-un final, nu este afectată concluzia despre 

faptă și vinovăție.  
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DISFUNCȚII CRIMINOGENE  

ALE PERSONALITĂȚII DICTATORULUI 

 

Victoria TIMOTIN, masterandă 

CZU: 343.93:321.64 timotinvica@mail.ru 

 
We consider the notorious personality of a dictator a point of interest, or 

a subject worthy of analysis, due to the complexity of the factors that 

determine the creation of the person as a dictator, and the interdependence 

of factors generating the dictator's criminogenic side and the types of actions 

taken by each, that is, the existence of a link between the stimuli that acted on 

the person and the policy that was pursued as a leader. 

   

Deşi ei le-au vorbit mereu oamenilor despre binele societăţii, dra-

gostea de ţară şi dreptate, lucrurile pe care le-au făcut sunt atât de în-

grozitoare, încât istoria le-a conferit titlul de cei mai mari criminali 

care au existat vreodată. Este vorba despre dictatori cu sânge rece care 

nu au preţuit deloc viaţa oamenilor şi şi-au urmărit fără nicio restrân-

gere propria lor agendă în veşnica luptă pentru dominaţie şi pute-

re. Numărul victimelor pe care le-au lăsat în urmă este de-a dreptul 

şocant. 

Cine este dictatorul? Dacă consultăm dicționarele explicative, ve-

dem că nu este neapărat ca dictatorul să fie un ucigaș în serie, dar este 

sigur un tiran, un despot, o persoană autoritară, care își impune 

punctul de vedere cu orice preț, iar dacă este un conducător de țară, 

atunci tinde să dispună de putere politică nelimitată. Dictatorul, de 

fapt, poate fi prezent oriunde, nu doar la nivel de stat. Dictatorul poate 

fi în familie, în cuplu, în colectivul de muncă, în oricare altă 

colectivitate. 

Cum apare dictatorul? Cum se formează personalitatea acestuia? 

Ce factori contribuie la apariția și menținerea poziției dictatorului? 

Este necesar ca dictatori să existe? Cum și de ce masele acceptă 

dictatorii? Există foarte multe întrebări la care specialiștii mai caută 

răspunsuri. 

Un potențial dictator este format încă din copilărie, prin expunere 

succesivă la o mulțime de stimuli de natură agresivă, precum ar fi: 

mailto:timotinvica@mail.ru
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abuzuri, înjurături, omoruri, violență în familie sau asupra celorlalți 

etc., fapte, care ulterior creează o disensibilizare a persoanei în 

vederea aplicării unor comportamente de tip agresiv asupra altora, ca 

fiind ceva normal pentru a obține controlul asupra lor. Putem afirma 

că nimeni nu se naște dictator, acesta devine în urma influenței 

exterioare, a educației și a mediului. Conform teoriei freudiene, toți ne 

naștem cu o doză de agresivitate, cu un instinct animalic de suprave-

țuire, spre exemplu un copil micuț, când nu poate mânui un obiect, de-

vine foarte agresiv, poate arunca obiectul, strica sau plânge, faptul dat 

fiind înnăscut, însă tipul dictator de personalitate se dezvoltă pe 

parcusul evoluției omului, prin menținerea și amplificarea agresivității 

care deja este întipărită în codul genetic uman. 

Creând o paralelă între tipul dictatorial și tulburările de personali-

tate, putem afirma că un dictator ar avea o predispunere sau chiar ar 

poseda o tulburare propriu-zisă. Unui dictator i-ar fi specifice tulbură-

rile obsesiv-compulsive, prin prezența unei idei fixe care implică per-

fecţionismul, preocuparea exagerată pentru ordine sau reguli, ceea ce e 

omniprezent la toți dictatorii renumiți. Aceștia se caracterizează prin-

tro idee de creare a unei lumi perfecte, în care totul ar funcționa după 

planul, regula, deja bine conturate, în mintea lor. De regulă, tulburarea 

obsesiv-compulsivă merge în asociere cu alte tulburări de 

personalitate, cum ar fi borderline sau de tip schizoidal, cărora li se 

asociază prezența ideilor fixe, sau a unor idei de tip delirant. 

Similar cu „tiran” și „autocrat”, termenul „dictator” a ajuns să se 

refere la conducătorii care exercită o putere excesivă, crudă, chiar 

abuzivă asupra oamenilor. Deținând o putere completă, dictatorii 

elimină orice opoziție. Dictatorii folosesc de obicei forța sau înșelăciu-

nea pentru a câștiga puterea, pe care o mențin prin teroare, constrân-

gere și eliminarea libertăților de bază.  

În timp ce dictatorii pot avea opinii politice puternice și pot fi 

susținuți de mișcări politice organizate, ei pot fi, de asemenea, apoli-

tici, motivați doar de ambiția personală sau de lăcomie.  

Concluzionând cele enunțate anterior, putem afirma că personalita-

tea dictatorului sau tipajul dictatorial ar putea fi asociat cu prezența 

mai multor tulburări de personalitate, care ulterior formează un tiran în 

https://www.greelane.com/link?to=civil-liberties-definition-amp-examples-721642&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/civil-liberties-definition-amp-examples-721642&source=dictator-definition-4692526
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integritatea sa. Nu putem declara cu certitudine că scopul urmărit de 

aceștia ar fi unul dăunător sau rău, însă procedeele de implementare 

sau de atingere a acestui scop pot fi cumplite și absolut inumane, din 

motiv că ei nu percep metodologia lor ca ceva negativ, ci ca o soluție 

de curățare de oameni mârșavi, în opinia lor. 

Mai putem afirma faptul că personalitatea dictatorului sau trăsătu-

rile de personalitate pot include diverse disfuncții criminogene, întru-

cât personalitatea lor, sub influența a mai multor factori endogeni și 

exogeni, poate fi calificată în clusterele tulburărilor, astfel fiind predis-

puși la comiterea unor infracțiuni, precum genocidul, omorul, alte acte 

violente sau despotice orientate asupra unor persoane. Dictatorii pot fi, 

vădit, calificați ca infractori din motivul că ei pot influența multi-

dimensional asupra tuturor sferelor dezvoltării sociale. Din acest 

motiv, rămân nepedepsiți, dar și pentru că actele lor sunt apreciate că 

au susținători alți oameni, care îi califică ca idoli sau divinități. Res-

pectiv, ceea ce este rostit sau făcut de un idol/divinitate nu poate fi 

considerat incorect, ci indispensabil și obligatoriu. Analizând psiholo-

gic personalitatea dictatorilor, și raportându-ne la exemple concrete, 

putem afirma faptul că aceștia devin astfel din motivul traumatismelor 

cauzate în copilărie și adolescență. Tipajul lor defectuoas este o caren-

ță în educație și o influență negativă a mediului în care s-au dezvoltat. 

Putem identifica atât factori endogeni, precum frustrările sau auto-

controlul afectiv scăzut, provocatori al disfuncțiilor criminogene, cât 

și exogeni, familia, participarea la diferite conflicte etc., care duc la 

dezvoltarea tulburărilor de personalitate și îi împing chiar și la 

comiterea infracțiunilor.  

Tulburările des întâlnite la dictator sunt tulburarea de personalitate 

de tip histrionic, adică demostrativitate excesivă, nevoie de atenție, 

teatralism, ceea ce este foarte specific în general politicienilor, tulbu-

rare de tip paranoidal, din motiv că aceștia mereu sunt anxioși referitor 

la viața și integritatea lor, deoarece consideră că cineva mereu ar aten-

ta la ea. La fel se înregistrează tulburare de personalitate de tip narci-

sist, din motiv că ei cred că totul se învârte în jurul lor și că există doar 

pentru ei, fapt care explică și crearea cultului personalității, cu idei de 

grandomanie și de atotputernicie.  
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În general, omul este o ființă animalică ce posedă rațiune, cu o do-
ză de agresivitate înnăscută enormă și care la fel ca și celelalte ani-
male trăiește mai mult sau mai puțin după principiul selecției naturale, 
unde cel mai puternic supraviețuiește. Omului când îi oferi libertate 
deplină, nu mereu ia cele mai corecte decizii. Chiar dacă facem o 
paralelă cu ceea ce actualmente se întâmplă în lume, în legătură cu 
democratizarea națiunilor, oamenii degradează progresiv, regresia 
omenirii devine un proces tot mai rapid, în care nu există absolut nicio 
regulă și normalitatea este o noțiune destul de șubredă. Respectiv, 
considerăm că atunci când regresia progresează din ce în ce mai mult, 
chiar este nevoie de prezența unui dictator, care deși poate undeva mai 
violent sau mai agresiv impune o regulă de funcționare interioară 
statului, totuși readuce unele norme, valori și respect reciproc între 
oameni.  

Omului nu trebuie să îi oferi libertate totală, deoarece acestuia îi 
trebuie regulă. În societate efectul de turmă funcționează la 100%, iar 
când omului îi impui o regulă pe care trebuie să o respecte, chiar și de 
frică, el înțelege ce trebuie să facă și respectă aceste reguli fără multe 
comentarii. Avem nevoie de limite, avem nevoie de regulă în oricare 
societate. În Republica Moldova situația economico-politică este atât 
de dezastruoasă, încât doar un tiran sau dictator ar putea salva țara, și 
nu crea o utopie, ci măcar să-i ofere puțină stabilitate. Oamenii au 
devenit atât de agresivi unii cu ceilalți, atât de invidioși, ceea ce pe 
timpul URSS, spre exemplu, nu se identifica, având o ideologie, toți 
credeau că cunosc care era menirea lor. 

Omenirea are nevoie de apariția unui dictator, din motiv că toleran-
ța și regresia ajung la apogeu, iar democrația poate ajunge la limita cu 
anarhia, normalitatea e tot mai mult extinsă, multe lucruri care anterior 
erau considerate ca anormale, acum sunt la ordinea zilei, ceea ce, după 
părerea noastră, ne apropie de prăpastie. Din aceste considerente, 
credem că personalitatea dictatorului nu o putem califica drept ceva 
categoric normal sau anormal. Din punct de vedere psihologic, într-
adevăr aceștia evidențiază anumite tulburări sau deficiențe, însă dacă 
privim situația la nivel social-politic, dictatorii au instaurat regim 
stabil pentru populația pe care o conduceau, iar nevoia de stabilitate 
este una din nevoile primordiale ale ființei umane. 
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DREPTUL LA TĂCERE AL ACUZATULUI  

ÎN PROCESUL PENAL 

 

Iulia GHEȚIVU, studentă 

CZU: 343.133:341.231.14  ghetivuiulia@gmail.com 

 
The right to silence of the accused is regulated both internationally and 

nationally. Therefore, the right to silence or the right not to incriminate 

oneself is generally recognized international standards, which are at the 

heart of the notion of the right to a fair trial. They also provide a guarantee 

of the presumption of innocence, which is the quintessence of a fair trial in 

criminal matters.  

 

În cadrul unui proces echitabil în materie penală, acuzaților trebuie 

să le fie asigurate, de către reprezentanții statului, toate drepturile de 

care dispun în temeiul actelor normative în vigoare, precum și să fie 

protejat împotriva arbitrarului și abuzurilor din partea organelor de 

drept. 

Un drept de care dispune nemijlocit, inclusiv bănuitul, învinuitul, 

inculpatul, și care este garantat atât de acte internaționale, precum și 

naționale în majoritatea statelor de drept, cum ar fi Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului; Declarația Universală a Drepturilor 

Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

este dreptul de a păstra tăcerea și de a nu se autoincrimina, ca o 

garanție a prezumției nevinovăției.  

Potrivit legislației procesuale a Republicii Moldova, dreptul de a 

păstra tăcerea este consacrat ca principiu separat, iar din economia 

prevederilor art. 21 și art. 90 alin. (11) CPP RM, conchidem că nimeni 

nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor 

sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei, concubinu-

lui, concubinei sau să-şi recunoască vinovăţia.  

La nivel internațional, deși nu este prevăzut expres în art. 6 al 

CEDO, în cauza Saunders vs Regatul Unit [1], s-a statuat că dreptul la 

tăcere și dreptul de a nu se autoincrimina sunt, în general, standarde 

internaționale recunoscute, care se află în centrul noțiunii de drept la 

un proces echitabil, prevăzută la norma în discuție. Raționamentul lor 
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constă, printre altele, în protejarea acuzatului împotriva constrângerii 

necorespunzătoare din partea autorităților antrenate în descoperirea 

infracțiunilor, contribuind astfel la evitarea erorilor judiciare și la 

realizarea scopurilor procedurii echitabile.  

Dreptul de a nu se autoincrimina, în special, presupune că urmări-

rea penală într-un dosar penal încearcă să-și dovedească cazul împot-

riva acuzatului, fără a recurge la probe obținute prin metode de const-

rângere sau opresiune, în sfidarea voinței acuzatului [2]. În acest sens, 

dreptul este strâns legat de prezumția de nevinovăție prevăzută la art. 

6 alin. (2) CEDO. Totodată, dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu se 

autoincrimina în temeiul art. 6 alin. (1) CEDO, împiedică urmărirea 

penală de la obţinerea de probe prin sfidarea voinţei învinuitului de a 

nu depune mărturie împotriva sa. 

Eventualele modalități, prin care are loc încălcarea dreptului la 

tăcere a acuzatului și care implică sfidarea voinţei persoanelor acuzate 

care au decis să își exercite dreptul de a păstra tăcerea, sunt: obligația 

de a depune mărturii sub ameninţarea cu sancţiuni; obligația acuza-

tului de a-și demonstra nevinovăția sa; constrângerea fizică sau psi-

hologică; utilizarea subterfugiilor.  

În altă ordine de idei, renunţarea la libertatea de mărturisire împot-

riva sa nu este totuşi definitivă, bănuitul, învinuitul poate oricând reveni 

la acesta [3, p.139]. Potrivit legislației procesuale a RM, renunțarea 

acuzatului la dreptul de a păstra tăcere este reglementat inclusiv prin 

prisma acordului de recunoaștere a vinovăției, reglementat la art. 502 

CPP RM, precum și prin prisma instituției judecării pe baza probelor 

administrate la faza judecării cauzei, statuat la art. 3641 CPP RM.  

În vederea asigurării dreptului la tăcere, acuzatul beneficiază de 

mai multe garanții în calitate de mijloace juridice menite să asigure 

realizarea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege tuturor 

subiecților în procesul penal. Or, dreptul la tăcere nu poate fi un drept 

iluzoriu, ci unul efectiv, aplicabil și garantat acuzatului într-un proces 

penal echitabil și contradictoriu, de către legislația pertinentă la nivel 

internațional, dar și la nivel național. 

Printre garanțiile aferente dreptului de a păstra tăcerea, oferite 

acuzatului, conchidem asupra următoarelor:  
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a) Obligația organului de urmărire penală și a instanței de a-l 

informa în prealabil despre dreptul de a păstra tăcere și a-i explica 

conținutul acestuia. 

b) Primirea consultanţei juridice, în condiţii confidenţiale, din 

partea apărătorului până la începutul primei audieri în calitate de 

bănuit și/sau în calitate de învinuit. 

c) Prezența apărătorului în procesul audierii acuzatului, precum și 

în cadrul renunțării dreptului la tăcere. 

d) Neadmiterea declarațiilor în calitate de probe, care au fost 

dobândite contrar prevederilor legale.  

e) Asigurarea dreptului la un proces echitabil. 

f) Nulitatea actelor procesuale.  

g) Atragerea unor măsuri de executare, ca urmare a constatării 

unei încălcări de către CEDO. 

h) Interzicerea tragerii concluziilor defavorabile acuzatului, prin 

exercitarea dreptului la tăcere. 

Prin urmare, conchidem că prezența apărătorului, inclusiv la 

renunțarea de către acuzat la dreptul de a păstra tăcere și de a nu se 

autoincrimina, este dictată atât de normele legale, precum și de 

protecția acuzatului împotriva arbitrarului din partea organelor de 

urmărire penală, asigurând într-o măsură legalitatea renunțării 

dreptului la tăcere de către acuzat. 

Totuși, dreptul la tăcere nu este unul absolut, or, potrivit 

jurisprudenței CtEDO, extragerea deducțiilor, concluziilor nefavorabi-

le din tăcerea unui acuzat poate fi admisibilă, cu condiția însă ca în 

cauză să existe probe serioase cu privire la vinovăție, de așa fel încât 

condamnarea să nu se bazeze de o manieră determinantă pe conclu-

ziile trase din tăcerea acuzatului [4, p. 284].  

Totodată, se constată cu certitudine că dreptul acuzatului de a 

păstra tăcerea vizează respectarea voinței sale, dar acest drept nu se 

extinde asupra utilizării în procesul penal a datelor care puteau fi 

obținute de la acuzat, recurgând la puteri coercitive, dar în acelaşi 

timp, care există independent de voința acuzatului. Printre acestea se 

enumeră: documentele obținute în virtutea unui mandat, prelevarea 

respirației, sângelui sau urinei, țesuturilor în vederea analizei ADN, 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

24 

mostrelor vocale, cu condiția că acestea nu conțin declarații compro-

mițătoare, prelevarea părului, altor elemente, specimene utilizate în 

scopul analizei medico-legale [5, p. 112].  

Prin urmare, dreptul la tăcere sau dreptul de a nu se autoincrimina 

este o garanție a prezumției nevinovăției, care reprezintă chintesența 

unui proces echitabil în materie penală. 
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99015"]}; 
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Today, the term security is very complex. The international community, in 

particular the United Nations, is using its instruments to ensure lasting peace 

and the stability of international security. The research is extensive and 

multidimensional and is reflected in the two fundamental chapters of the 

thesis – Genesis, evolution and contemporary vision of peace support 

operations, as an element of ensuring national and international security, 

legal status of peacekeeping operation (PKO) completed with an interesting 

and very important case study, which was the first NATO intervention, as 

well as a cornerstone for the development of the NATO concept of peace 

support operations, also it was researched the route of the Republic of 

Moldova as a security provider in the Kosovo region. 

 

În piramida lui Abraham Maslow referitor la ierarhia necesități-

lor specifice omului, necesitatea securității a fost ilustrată ca fiind a 

doua componentă de o importanță majoră în piramidă. Noțiunea de 

securitate se suprapune cu dreptul imprescriptibil al omului la 

liniște și bunăstare, deoarece fără protecția acestui drept, tot ceea ce 

se încearcă a se construi, în acel stat, ca și sistem juridic și insti-

tuțional capătă un caracter relativ raportat la schimbările și presiunile 

politice, economice, militare sau de orice altă natură. 

Termenul de „securitate” provine din latinescul securitas-securita-

tis şi reprezintă „faptul de a fi la adăpost de orice pericol, sentimentul 

de siguranţă pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol” [1]. 

Ceea ce ține de securitatea internațională, instrumentele puse la 

dispoziția ONU sunt reflectate în Cap. VI, VII, VIII și XII [2]. 

Operaţiile în sprijinul păcii (PSO – Peace Support Operations) 

sunt operaţii multinaţionale ce sunt conduse imparţial, în sprijinul 

ONU ori a mandatului OSCE. 

Specialiştii militari americani dau preferință pentru formula „ope-

raţii de stabilitate şi sprijin“ care în contextul politico-militar actual 
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ar corespunde mai mult tipologiei acestor operaţii [3]. Tipologia cea 

mai bună ca structurată, ca formă şi conţinut, este cea adoptată de 

NATO care este cea mai utilizată în acest moment. În conformitate cu 

Directiva A.J.P. 3.4.1 Peace Support Operations, operaţiile în 

sprijinul păcii [4].  
În categoria acestora intră următoarele tipuri de operaţii: de preve-

nire a conflictului (Conflict Prevention – CP); de realizare a păcii (Peace 
Making – PMO); de menţinere a păcii (Peace Keeping – PKO); de 
impunere a păcii (Peace Enforcement – PEO); de construire a păcii 
(Peace Building – PBO); umanitare (Humanitarian Operation – HO). 

Menținerea păcii este o operație decisă de Națiunile Unite sau alt 
grup de state în scopul restaurării păcii într-o zonă de conflict, operație 
desfășurată de unități militare care însă nu pot utiliza forța armată în 
îndeplinirea sarcinilor lor [5, p.3].  

Operațiile de menținere a păcii au la bază cadrul normativ interna-
țional și cel național: Carta ONU; Mandatul; Statutul juridic al perso-
nalului și echipamentelor folosite în operațiile de menținere a păcii, 
care este în general consacrat într-un Acord privind statutul forțelor 
(SOFA); Carta Internațională a Drepturilor Omului; Dreptul interna-
țional umanitar (IHL); Regulile de angajare (ROE), care reglemen-
tează conduita personalului și folosirea echipamentelor în operațiile de 
menținere a păcii; Cadrul normativ național. 

Principiile operațiilor de menținere a păcii, care necesită a fi res-
pectate pentru ca operația de menținere a păcii să aibă un succes și ca 
credibilitatea în ONU să fie la un nivel înalt sunt: acordul părților, 
imparțialitatea și neutilizarea forței cu excepția autoapărării și a 
apărării mandatului.  

Principalii pași în formarea operațiilor de menținere a păcii sunt: 
consultări inițiale, evaluarea tehnică pe teren, Rezoluția Consiliului de 
Securitate, numirea înalților funcționari, planificarea și desfășurarea. 

Operația de menținere a păcii din Kosovo își derivă mandatul din 
Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1244 și din anexele sale, 
Principiile generale privind o soluție politică la criza din Kosovo au 
fost adoptate la 6 mai 1999. 

UNSCR 1244 prevedea prezența civilă internațională (UNMIK) cu 

promovarea stabilirii unei autonomii substanțiale și a autoguvernării, 
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UNMIK a îndeplinit aceste sarcini cu un sistem de patru piloni cu 

ajutorul altor organizații internaționale, în special UE și OSCE. 

Pilonul I: Asistență umanitară, condus de Biroul Înaltului Comisar al 

Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR); Pilonul II: Administrația 

civilă, sub Organizația Națiunilor Unite (UNMIK); Pilonul III: De-

mocratizare și consolidarea instituțiilor, condus de Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); Pilonul IV: Reconstrucție 

și dezvoltare economică, administrat de Uniunea Europeană (UE) [6]. 

Încălcări ale Drepturilor Omului în regiunea Kosovo  

Traficul de ființe umane – efectele conflictului și tranziția politică 

care au caracterizat Europa de Sud-Est și de Est în acea perioadă, au 

dus la o revoltă politică, socială și culturală semnificativă. 

Discriminarea economică și profesională a societății împotriva fe-

meilor este un factor major în traficul larg de femei în fosta Iugoslavie. 

Majoritatea femeilor intrau în Kosovo prin Serbia. Multe fete au 

declarat că au fost bătute și violate acolo ca parte a procesului de 

înrobire [7]. Organizația nonguvernamentală “Amnesty International” 

a publicat un raport cu titlul Kosovo – „Deci asta înseamnă că am 

drepturi?” prin care au declarat că „Kosovo a devenit o țară cu 

destinație mare pentru traficul de prostituție a femeilor și tinerelor, 

după stabilirea Misiunii Administrative Interimare a Organizației 

Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK). Baza de date a poliției [8] a 

prezentat în luna noiembrie 2003 următoarele profiluri ale victimelor 

după naționalitate – 53% din Moldova, 23% din România, 13% din 

Ucraina, 5% din Bulgaria, 3% din Albania, 2% regiunea Kosovo, 1% 

din FR [9]. Vârsta victimelor era cuprinsă între 14 ani și 30+ ani [10]. 

Victimele erau recrutate prin diferite metode – 79% promisiuni de 

muncă false, 8% răpiri, 8% aranjamente de călătorie false, 3% cerere 

de căsătorie falsă, 2% invitație falsă [11]. 

De la începutul anului 2002 până în aprilie 2004, în timpul 

raidurilor și verificărilor efectuate în baruri, unitatea de investigare a 

traficului și a prostituției a găsit 52 de militari KFOR, 3 polițiști 

internaționali și 8 civili internaționali care ulterior au fost predați 

Poliției Militare pentru investigații suplimentare și măsuri disciplinare 

corespunzătoare.  
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Odată cu aderarea Republicii Moldova la ONU în 1992, a început 
calea ca Republica Moldova să fie furnizor de securitate. La data de 
16.03.1994 Republica Moldova a aderat la Programul Parteneriat 
pentru Pace, drept urmare în anul 1997 a aderat la Procesul de 
Planificare și Analiză (PARP) a Parteneriatului pentru Pace, sporind 
nivelul de interoperabilitate practică a ţărilor partenere, asigurării lor 
cu o bază metodologică în vederea identificării și evaluării forţelor și 
capacităţilor militare. În octombrie 2012, Republica Moldova a fost 
acceptată ca partener în cadrul Iniţiativei globale pentru operaţii de 
menţinere a păcii (GPOI). 

La 28 mai 2013, Republica Moldova a fost acceptată ca „Partener 
operaţional potenţial”, pentru operația de menținere a păcii KFOR, din 
Kosovo. În temeiul art. 5 al Legii nr. 1156-XIV din 26 iulie 2000 cu 
privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţiona-
le de menţinere a păcii, Parlamentul a aprobat participarea Republicii 
Moldova la operaţia de menținere a păcii din Kosovo, în componenţa 
Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo [12]. 

Urmare a Hotărârii Parlamentului, Guvernul Republicii Moldova a 
întreprins un șir de acțiuni cu privire la asigurarea măsurilor organiza-
torice și a condiţiilor necesare pentru participarea Republicii Moldova 
la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo, prin 
adoptarea mai multor Hotărâri de Guvern și Acorduri specifice întru 
acest scop. La data de 08.03.2014 primul contingent al Armatei 
Naționale a fost detașat în teatrul de operații din Kosovo. 

Concluzii generale şi recomandări. Pentru ca o operație de men-
ținere a păcii, indiferent de locaţie, să poată fi îndeplinită cu succes, 
este necesar ca o sumă de cerinţe universal valabile să fie atinse. 
Înainte de a recomanda tratamentul „operaţie de menţinere a păcii”, 
comunitatea internaţională trebuie să pună corect diagnosticul unei 
probleme: trebuie să existe „pace” pentru că aceasta să poată fi 
„menţinută”, toate părţile implicate fiind dornice ce înceteze lupta şi 
să accepte rolul ONU în rezolvarea disputei. Membrii Consiliului de 
Securitate trebuie să cadă de acord asupra unui mandat clar şi realist, 
menţionând şi rezultatul dorit. 

Analizând subiectul detaliat al operațiilor de menținere a păcii, 

putem concluziona că actele normative pe care sunt bazate operațiile 
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de menținere a păcii sunt numeroase, începând de la cadrul normativ 

național și internațional. Putem menționa faptul că statele dezvoltate 

pentru reglementarea operațiilor în sprijinul păcii au o ramură 

distinctă de drept, și anume – Dreptul operațional. 

Dreptul operațional este acel corp de legi care se ocupă cu planifi-

carea și executarea desfășurării și angajării forțelor atât pe timp de pa-

ce, cât și în operațiile militare de luptă. Prin natura sa, transcende dis-

ciplinele juridice militare tradiționale și încorporează aspecte relevante 

ale dreptului internațional, dreptului penal, dreptului administrativ ș.a.  
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PROTECȚIA TINERILOR ÎNCADRAȚI ÎN MUNCĂ 

 

Valeria JITARU, studentă 

CZU: 349.2:331.45-053.6 bejenari.99@gmail.com  

 
La protection des jeunes dans ľemploi garantit les droits particuliers 

découlant des spécificités du développement psychophysiologique des jeunes 

salariés. Le travail des jeunes et des enfants, tant au stade de ľemploi que 

lors de ľexécution directe du contrat individuel de travail, implique des 

conditions particulières, telles que ľâge minimum ďadmission à ľemploi, les 

types de travaux interdits aux salariés mineurs, la réduction du temps de 

travail et congés supplémentaires, des règles spéciales pour la protection de 

la sécurité et de la santé au travail. 

Donc, ľefficacité de ľemploi des jeunes travailleurs dépend strictement du 

degré de coopération des établissements ďenseignement avec les employers, 

mais aussi avec ľenvironnement juridique-institutionnel. 

 

Protecţia la locul de muncă a salariaților tineri este un subiect 

important pentru buna dezvoltare a unei societăţi, motiv pentru care 

preocupările faţă de munca copiilor și a tinerilor se reflectă începând 

din legislaţia internă şi până în cadrul legislativ internaţional privind 

domeniul dreptului muncii şi al protecţiei salariaţilor. Sub acest 

aspect, relațiile sociale privind încadrarea tinerilor în muncă și munca 

propriu-zisă a tinerilor și a copiilor, în special, constituie pe deplin 

obiectul dreptului muncii, luând forma unor raporturi juridice de 

muncă cu anumite particularități, necesitând o reglementare specială. 

În acest sens, în RM, reglementările privind protecţia muncii 

tinerilor sunt concentrate în următoarele acte normative: Constituția 

RM; Codul muncii; Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare 

şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în 

vârstă de până la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise 

pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi 

transportarea manuală a greutăţilor; Legea RM privind drepturile 

copilului; Legea sănătății și securității în muncă; Legea RM cu privire 

la tineret; Legea RM cu privire la promovarea ocupării forţei de 
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muncă și asigurarea de șomaj; Hotărârea Guvernului nr. 923 din 

04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor 

instituţiilor de învăţământ superior şi profesional tehnic postsecundar 

și postsecundar nonterțiar de stat, care sunt în concordanţă cu Conven-

ţia OIM nr. 182/1999 privind vârsta minimă de încadrare în muncă şi 

Convenția OIM nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave for-

me ale muncii copiilor și acţiunea imediată în vederea eliminării lor. 

După cum afirmă prof. Teodor Negru [1, p.22], capacitatea reală de 

muncă se manifestă de timpuriu. Primele deprinderi elementare de 

muncă apar la 3-4 ani. Omul în creştere se întăreşte şi se dezvoltă fizic 

şi intelectual, permanent sporind și capacitatea lui de muncă reală. 

Legiuitorul național consacră constituțional principiul libertății 

muncii, fiecare persoană având dreptul de a munci, precum și de a nu 

munci. În ceea ce ține de exercitarea acestui drept de către tineri și 

copii, legiutorul constituțional garantează printr-o dispoziție specială, 

în art. 50 alin. (2) al Constituției RM [2, art.50]: copiii şi tinerii se bu-

cură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor, 

consacrând în alin. (4) al aceluiași articol că exploatarea minorilor, fo-

losirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care 

le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.  

Astfel, prezenta lucrare este destinată atât copiilor, încadrați în 

munci, fie în scop evolutiv, de acumulare a experiențelor practice din 

domeniile de interes, fie din cauza neajunsurilor financiare, cât și 

tinerilor specialiști, abolvenți ai anumitor cursuri de instruire în bază 

de certificat, ai învățământului mediu de specialitate, superior, sau 

chiar ai instutuțiilor speciale de formare profesională. 

Începând cu anul 2019, 20 de STOFM organizează activități de 

ghidare în carieră prin intermediul platformei electronice pentru testa-

rea abilităților și identificarea profesiei potrivite Cognitrom Career 

Planner (CCP). Scopul acesteia este de a permite tinerilor de la cea 

mai fragedă vârstă să se autocunoască, să exploreze lumea educaționa-

lă și ocupațională, să identifice opțiunile potrivite și să-și planifice ca-

riera. Anual, sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției So-

ciale al RM, ANOFM organizează Târgul locurilor de muncă pentru 

Tineret și Târgul online al locurilor de muncă.  
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Dat fiind faptul că dezvoltarea economică a statului este în strictă 

dependență de calitatea capitalului său uman, ocuparea eficientă a 

populaţiei, mai ales a tinerilor, depinde de sistemul de învățământ și 

educație, dar și de posibilitățile formării profesionale. Or, în prezent, 

angajatorii pun accentul pe inovaţie şi cunoaştere, solicitând o forţă de 

muncă bine instruită şi calificată, competitivă pe piaţa muncii. 

Totuși, Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM) [3], 

tinerii dețin o pondere mică în totalul populaţiei ocupate ca urmare a 

exigențelor angajatorilor cu privire la experienţa de muncă, compe-

tențe și calificări. Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 

15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în 

populaţia totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 40,3%, 

fiind în scădere față de nivelul anului precedent (în anul 2019 – 

42,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației 

masculine – 45,1%, în comparație cu cea feminină – 36,1%. Ratele 

respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,5% în mediul 

urban și 36,3% în mediul rural (Fig.). 

 
Fig. Rata de participare la forța de muncă  

a populaţiei de 15 ani și peste 

 

Procesul de integrare în câmpul muncii are un aport deosebit 

asupra calităţii vieţii tinerilor, astfel încât obstacolele şi eșecul în 

obţinerea unui loc de muncă decent după finalizarea studiilor poate 

avea un impact substanțial şi de durată asupra capacităţilor şi 

abilităţilor profesionale ale tinerilor, dar şi asupra veniturilor lor. 

Debutul pozitiv pe piaţa muncii determină succesul profesional şi 

personal în perioadele ulterioare din viaţa tânărului [4, p.22]. 

Total Bărbați Femei Urban Rural

2019 42.3 47 38.2 49.4 37.6

2020 40.3 45.1 36.1 46.5 36.3
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Principalele recomandări în vederea îmbunătățirii cadrului legal 

din acest domeniu constau în accentuarea direcțiilor principale de 

perfecționare și eficientizare a politicilor naționale din cadrul 

procesului de integrare a tinerilor pe piața muncii din RM, gestionarea 

corectă a cererii și a ofertei forței de muncă prin conlucrarea mediului 

academic cu angajatorii nemijlocit, dar și cu sectorul asociativ și 

mediul legal-instituțional, precum și de amplificare a politicilor 

privind monitorizarea muncii infantile și anihilarea exploatării copiilor 

prin muncă. 

Referinţe: 
1. NEGRU, T. Respectarea legislaţiei muncii. Chișinău: Cartea moldove-

nească, 1979, p. 22. 

2. Constituția RM nr. 01 din 29.07.1994. În: MO, nr. 1 art. 05 din 

12.08.1994, în vigoare din 27.08.1994. 

3. https://statistica.gov.md accesat 08.04.2021. 

4. GANTA,Vladimir și SHAMCHIYEVA, Leyla. Tranziția tinerelor și 

tinerilor spre piața muncii în Republica Moldova: Rezultatele anchetelor 

din 2013 și 2015 privind tranziția de la școală la muncă. Biroul 

Internațional al Muncii, Geneva, 2016, p.12. [Accesat 26.03.2021]. 

Disponibil: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/docu-

ments/publication/wcms_536294.pdf   
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Felicia PĂSCĂLUȚĂ, dr., lector univ. 
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RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNEA  

DE PĂSTRARE NEGLIJENTĂ A ARMELOR DE FOC  

ȘI A MUNIȚIILOR (art. 291 CP RM) 

 

Crina PRIPA, studentă 

CZU: 343.344:343.222(478) bejenari.99@gmail.com  

 
In this study are analyzed the particularities of criminal liability for the 

crime of negligent storage of firearms and ammunition (art. 291 CP RM). It 

has been found that this norm contains several gaps and creates uncertainty 

for litigants as well as for legal practitioners. In this regard, recommenda-

tions have been made to improve the norm in question. 

 

Pericolul social al acţiunilor infracţionale exprimate în manipulări 

ilegale cu arme de foc şi muniţii constă în faptul că creează condiţii 

pentru săvârşirea infracţiunilor de o gravitate deosebită, fiind unul 

dintre indicatorii de bază ai creşterii criminalităţii armate [3, p. 4].  

În doctrina de specialitate, precum şi în activitatea practică a acelor 

abilitaţi cu aplicarea legii penale au rămas mai multe întrebări nesolu-

ţionate, dileme în ce priveşte aplicarea răspunderii penale pentru in-

fracțiunea de păstrare neglijentă a armelor de foc și a munițiilor (art. 

291 CP RM), precum şi a celor conexe şi, nu în ultimul rând, neclari-

tăţi în delimitarea faptei penale de la art. 291 CP RM de unele fapte 

contravenţionale adiacente [1, 2, 3].  

Pornind de la cele expuse, se profilează necesitatea efectuării unei 

cercetări complexe axate în exclusivitate pe analiza normei de incrimi-

nare consemnată la art. 291 CP RM, în vederea soluţionării proble-

melor teoretico-practice existente. 

Ab initio, reținem că cei înzestrați cu aplicarea legii penale de cele 

mai dese ori oferă aprecieri juridice diferite faptei de păstrare neglijen-

tă a armelor de foc și a munițiilor. Trebuie de concretizat că infracțiu-

nea prevăzută la art. 291 CP RM este exprimată în două modalități 

normative. Și anume: prima modalitate normativă este exprimată în 

păstrarea neglijentă a armelor de foc sau a munițiilor, iar a doua 

modalitate constă în transmiterea armelor de foc sau a munițiilor altor 

persoane.  
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Totuși, s-a observat că în practica judiciară nu există un punct de 
vedere unitar cu privire la calificarea faptei de păstrare a armelor de 
foc și a munițiilor. În timp ce referitor la prima modalitate normativă, 
unele instanțe statuează asupra aplicării art. 291 CP RM, altele, din 
contra, optează pentru operarea răspunderii în corespundere cu alin. 
(1) art. 361 Cod contravențional [1, p. 2]. Astfel, dacă analizăm sintac-
tic și gramatical textul normei de la alin. (1) art. 361 Cod contraven-
țional: „Încălcarea regulilor de păstrare, deţinere, transport, port şi 
folosire a armelor letale şi neletale şi/sau a muniţiilor aferente, dacă 
fapta nu constituie infracţiune” și cel de la art.291 CP RM: „Păstra-
rea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea 
acestora altor persoane” în ipoteza păstrării neglijente, atunci 
constatăm o construcție identică după sens a normelor de incriminare. 
De altminteri, pentru ca să calificăm conform art.291 CP RM afir-
mând că diferența constă în urmările prejudiciabile care caracterizează 
fapta infracțională, aceasta la fel trebuie să fie stabilit concret în nor-
ma de incriminare, dar să nu fie interpretat, atâta timp cât o construcție 
semantică care ar exprima urmările nu este identificată în textul legii. 
Totodată, reamintim că art. 291 CP RM prevede o infracțiune formală, 
astfel nu este necesar survenirea unor urmări pentru a fi aplicat, ceea 
ce accentuează încă o dată că art. 291 CP RM și alin. (1) art. 361 Cod 
contravențional sunt similare. Prin urmare, trebuie să menționăm că 
textul legii, din punct de vedere tehnic, trebuie să fie clar, ceea ce 
presupune că atâta timp cât nu este inclus în text clar urmările 
prejudiciabile ale infracțiunii, nu poate fi cerută de la societate o 
anumită conduită și, respectiv, în caz de încălcare nu-i poate fi incri-
minată o normă care nu este clară, certă și se lasă interpretării exten-
sive defavorabile. De asemenea, concluzionăm că potrivit reglementă-
rilor în vigoare, fapta de păstrare a armelor de foc și a munițiilor cade 
sub incidența atât a legii penale, cât și a legii contravenționale, iar în-
tro astfel de ipoteză, se aplică principiul – lex posterior derogate 
priori, ceea ce presupune că se va aplica legea adoptată ulterior, și 
după o simplă analiză ne dăm seama că se aplică – alin. (1) art. 361 
Cod contravențional [1]. 

Pe lângă aceasta, aplicarea contradictorie a normelor creează o 

insecuritate juridică și apare pericolul aplicării concomitente a 
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normelor de incriminare din domeniul penal și contravențional, fapt 

care poate conduce la încălcarea art. 7 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, precum și a alin. (2) art. 7 CP RM. 

O situație similară atestăm și la cea de a doua modalitate 

normativă, în ipoteza transmiterii armei de foc sau munițiilor unei alte 

persoane. Astfel, art. 360 alin. (2) Cod contravenţional stabileşte 

răspunderea pentru: „Încălcarea modului de înstrăinare a armelor 

letale sau neletale supuse autorizării şi/sau a muniţiilor aferente sau 

transmiterea acestora unei persoane neautorizate în modul stabilit de 

legislaţia în vigoare”. Fapta comisă cade sub incidenţa a două acte 

legislative cu aceeaşi forţă juridică. În acest caz, vom aplica principiul 

lex posterior derogate priori, precum și principiul „in dubio mitius” sau 

„semper in dubiis benigniora praeferenda sunt”, care presupune că în 

cazul existenţei dubiilor asupra soluţiei care urmează a fi dată, se va lua 

în vedere soluţia cea mai favorabilă, iar tragerea la răspundere con-

travenţională a inculpatului este soluţia cea mai favorabilă lui [2, p. 6].  

Având în vedere lacunele enunțate, dar și crearea unui cadru legal 

de aplicare a art. 291 CP RM, considerăm ca fiind indispensabil amen-

darea și propunerea unor recomandări care vor fi capabile de a 

soluționa acest conflict de norme. Din aceste considerente, reiterăm 

următoarele recomandări, care, de altfel, au fost avansate anterior în 

doctrina juridică [2, p. 23; 3, p. 27-28]: 

- reformularea la singular al termenilor „armelor” „munițiile”, din 

art. 290 CP RM, precum și din art. 360 și 361 Cod contravențional; 

- înlocuirea termenului de „deținere” din alin. (1) art. 361 Cod 

contravențional, cu cel de „păstrare”; 

- substituirea termenului de „transmitere” cu cel de „înstrăinare” 

în contextul art.291 CP RM, și în același timp, permutarea modalității 

faptice (nou-formulate) „înstrăinarea armelor de foc și a munițiilor” 

din art. 291 CP RM; 

- suplinirea art. 291 CP RM cu unele urmări prejudiciabile, strict 

prevăzute de lege, și anume: „... care au cauzat vătămarea medie sau 

gravă a integrității corporale ori a sănătății, decesul persoanei, daune 

materiale în proporții mari sau deosebit de mari sau sustragerea 

acestora”; 
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- modificarea sancțiunii art. 291 CP RM, precum și cea din art. 

361 alin. (1) Cod contravențional, astfel încât și persoana juridică să 

fie sancționată pentru păstrarea și transmiterea în condiții de ilegalitate 

a armelor de foc sau a munițiilor. 

Așadar, noul model incriminator al art. 291 CP RM ar trebui să 

arate în felul următor: 

„Articolul 291. Încălcarea regulilor de păstrare a armei de foc 

sau a muniției 

Încălcarea regulilor de păstrare a armei de foc sau a muniției, care 

a cauzat: 

a) vătămarea medie sau gravă a integrității corporale ori a 

sănătății; 

b) decesul persoanei; 

c) daune materiale în proporții mari; 

d) daune materiale în proporții deosebit de mari; 

e) sustragerea acestora,  

se pedepsește cu amendă în mărime de până la 700 unități 

convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități 

convenționale cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de la 1 la 3 ani”. 

Referințe: 
1. BRÎNZA, L., RENIŢĂ, Gh. Controverse legate de aplicarea în practică a 

art. 291 CP RM. Partea I. În: Revista  Naţională de Drept, 2016, nr. 9,   

pp. 2-12. 

2. BRÎNZA, L., RENIŢĂ, Gh. Controverse legate de aplicarea în practică a 

art. 291 CP RM. Partea II. În: Revista  Naţională de Drept, 2016, nr. 9, 

pp. 14-27. 

3. SERBINOV, A. Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securi-

tăţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii: Rezuma-

tul tezei de doctor în drept. Chişinău, 2019. 35 p.  
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PRESTAREA MUNCII LA DISTANȚĂ CA FORMĂ  

A RAPORTULUI JURIDIC DE MUNCĂ ATIPIC 
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L’objectif de la recherche est l'analyse théorique et pratique des 

réglementations juridiques du concept de télétravail ainsi que l'identification 

des lacunes juridiques dans la législation de cette institution juridique, avec 

la formulation de propositions pour leur exclusion. D'après l'analyse 

effectuée, on ne peut nier la multitude d'avantages du télétravail, qui dans 

certaines situations de crise, comme le risque majeur d'infection par le 

nouveau virus respiratoire – était le seul mécanisme de maintien de l'emploi. 

 

Având în vedere introducerea, de curând, a noului capitol privind 

munca la distanță în Codul muncii al Republicii Moldova, multe 

aspecte rămân nesoluționate, care pe viitor vor condiționa dispute 

privind aplicarea acestor norme în practică. De exemplu, cum se va 

exercita controlul asupra lucrătorilor de la distanță, cum se va întocmi 

corect un contract de muncă în cazul unei combinații între munca la 

distanță și munca de la sediul angajatorului, cum se va monitoriza 

timpul de lucru, cum se va investiga un accident de „muncă la 

distanță”, și altele. Scopul cercetării este analiza teoretică și practică a 

reglementărilor legale a conceptului de muncă la distanță precum și 

identificarea lacunelor în legiferarea acestei instituții juridice, cu 

formularea de propuneri întru excluderea acestora. 

Globalizarea pieței de muncă, modificările politice și economice la 

nivel mondial, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, „feminizarea 

forței de muncă”, și anume, creșterea numărului de femei care au 

intrat pe piața muncii în ultimele decenii, precum și cadrul legislativ 

pe care se bazează raporturile juridice de muncă atipice se numără 

printre factorii de bază care au marcat intens cursul dezvoltării muncii 

la distanță. La fel, un punct esențial l-a marcat adoptarea Acordului-

cadru european din 2002 privind telemunca. De menționat că acest 

acord nu are natura juridică a unui regulament care trebuie transpus, 

ulterior, în legislațiile naționale. Anume în cadrul telemuncii s-a optat 
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pentru adoptarea unui acord-cadru, care a oferit statelor membre libera 

alegere întru legiferarea conceptului analizat prin diferite instrumente. 

Spre exemplu, legiuitorul italian a implementat acest acord prin 

intermediul unor contracte colective sau ghiduri. Pe de altă parte, unele 

state, precum România, au optat pentru adoptarea unor acte normative.  

În momentul actual, în Republica Moldova lipsesc lucrări științi-

fice care tratează în mod distinct problematica prestării muncii în baza 

contractului individual de muncă la distanță. O varietate de lucrări 

științifice importante abordează tangențial unele aspecte ale tematicii 

propuse spre cercetare. La nivel legislativ, la fel identificăm o definire 

vagă a conceptului analizat. Așadar, în urma cercetării efectuate, putem 

defini conceptul de muncă la distanță ca o formă de organizare a muncii 

în care o activitate se realizează de către un salariat dintr-un alt loc decât 

cel organizat de angajator, în mod regulat și voluntar, prin intermediul 

tehnologiei informației și comunicațiilor, în baza unui contract 

individual de muncă sau al unui act adițional la acesta. Totuși, doctrina 

evidențiază patru tipuri principale de telemuncă, și anume: multiplă 

(Multi-site Teleworking); de la domiciliu (Tele-homeworking); 

independentă (Freelance teleworking); mobilă (Mobile Teleworking). În 

urma cercetării, am concluzionat că cea mai eficace formă de prestare a 

muncii la distanță rămâne a fi cea multiplă, or astfel, salariatul se rotește 

între a lucra la sediul angajatorului și a lucra în alt loc. De obicei, locul 

de muncă secundar este domiciliul, dar poate fi și un telecentru. 

Având în vedere contextul legislativ vag în ceea ce privește munca 

la distanță și munca la domiciliu, deseori aceste forme de prestare a 

muncii sunt confundate între ele. Diferența o identificăm în însăși 

modalitatea prestării muncii, și anume, telesalariatul utilizează tehno-

logia informației și a telecomunicațiilor, pe când salariatul cu munca 

la domiciliu utilizează, de regulă, mașini, utilaje, instalații mecanice, 

electrice, clasice etc. La fel, specificul activității telemuncii este dat de 

procesarea, transformarea și difuzarea informației (analiști, informa-

ticieni, programatori, designeri-web etc.), iar munca la domiciliu are 

în vedere o activitate salariată ce poate fi desfășurată de o sferă mai 

largă de angajați (contabili, economiști, croitori, ingineri etc.). La fel, 

munca la domiciliu poate fi desfășurată doar la domiciliul salariatului, 
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pe când telemunca poate fi desfășurată și în alte locuri decât cele 

organizate de angajator.  

În continuare, intervenim cu unele aspecte teoretice și practice pri-
vind încheierea, modificarea și încetarea contractului individual pri-
vind munca la distanță. Acesta poate fi încheiat în scris sau în formă 
electronică prin schimbul de documente electronice cu utilizarea sem-
năturii electronice avansate calificate. Referitor la modificarea cont-
ractului menționat, vrem să accentuăm că regula generală prevede că 
contractul se modifică doar printr-un acord suplimentar semnat de 
ambele părți. Totuși, intervine chestiunea specială, care permite anga-
jatorului, unilateral, să modifice contractul, însă cu respectarea condi-
ției de a exista imposibilitatea prestării de către salariat a muncii, și 
doar în scopul protejării securității și sănătății acestuia. O astfel de si-
tuatie intervine, spre exemplu, în cazul declarării stării de urgență în 
sănătate publică.  

Specific conținutului contractului privind munca la distanță este 
includerea unor clauze privind: condițiile de prestare a muncii la 
distanță; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să 
verifice activitatea salariatului și privind modalitatea de realizare a 
controlului; modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de 
salariatul cu munca la distanță; condițiile privind suportarea cheltuieli-
lor aferente activității în regim de muncă la distanță; alte condiții 
convenite de părți. Totuși, pe lângă aceste clauze specifice, conside-
răm că ar fi bine de a preciza că telesalariatul prestează munca la 
distanță, or organizarea muncii în regim de telemuncă nu poate fi 
determinată în mod tacit. La fel, precizarea exactă a locațiilor din care 
telesalariatul își va îndeplini obligațiile de serviciu. Importanța unei 
astfel de precizări ar fi legată de sănătatea și securitatea în muncă și 
faptul că responsabilitatea pentru acestea revine pe tot procesul muncii 
și indiferent unde s-ar realiza acesta angajatorului. 

Din analiza efectuată, nu se neagă multitudinea avantajelor pres-
tării muncii la distanță, care în unele situații de criză, cum ar fi riscul 
major de infectare cu noul virus respirator, a fost unicul mecanism de 
continuare a raporturilor de muncă. Totuși, cercetând conceptul dat, 
am ajuns la concluzia că nu se recomandă tranziția definitivă de la 
contractul tipic de muncă la cel atipic, or munca la distanță uneori 
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pune salariatul într-o situație precară față de salariații tipici. Așadar, 
din seria avantajelor telemuncii remarcăm costuri reduse, economii la 
închirierea spațiilor și întreținerea acestora, echilibru între viața profe-
sională și personală, integrarea persoanelor cu dizabilități, organizarea 
flexibilă a timpului de lucru etc. Totuși, munca la distanță accentuează 
faptul că salariații sunt expuși riscului de izolare socială, lipsindu-le 
contactul social direct cu colegii de muncă. Vulnerabilitatea lucrători-
lor la distanță este accentuată și de legistația muncii, deoarece această 
categorie de salariați se confruntă cu dificultăți majore în exercitarea 
plenititudinilor drepturilor. 

Spre final, în urma cercetării realizate, intervenim cu unele reco-
mandări, și anume: includerea expresă în CM al RM a temeiurilor de 
încetare a unui contract individual privind munca la distanță, întru 
evitarea interpretării eronate a prevederilor legale și abuzului eventual 
al parților contractuale. De exemplu, o astfel de clauză ar putea fi 
formulată după cum urmează „încălcarea repetată a termenelor cu mai 
mult de 3 zile într-o lună calendaristică pentru prezentarea/depunerea 
rapoartelor stabilite privind munca efectuată”. La fel, considerăm 
necesar includerea reglementării privind modalitatea prin care se va 
asigura prezența telesalariatului la sediul angajatorului. Oportunitatea 
unei asemenea clauze este de a preveni riscul izolării sociale a telesa-
lariatului de restul membrilor din cadrul unității. La fel, recomandăm 
includerea reglementării privind modalitatea de asigurare a sănătății și 
securității salariatului în cadrul prestării muncii la distanță, întrucât un 
telesalariat nu prestează munca la un loc de muncă tipic, organizat de 
angajator. În astfel de condiții, intervenim cu unele recomandări pri-
vind conlucrarea angajatorului cu Inspectoratul de Stat al Muncii, în 
sensul obținerii accesului la spațiul de lucru al telesalariatului, întru 
verificarea dacă acest spațiu și condițiile de muncă corespund legisla-
ției în vigoare. O astfel de verificare trebuie totuși efectuată cu respec-
tarea dreptului la viața intimă, familială și privată, precum și inviolabi-
litatea domiciliului salariatului, prin planificarea unui control la locul 
prestării muncii, limitându-se accesul doar la spațiul/camera în care 
este instalat echipamentul de telemuncă. 

Recomandat  

Nicolae SADOVEI, dr.hab., prof. univ. 
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This present study is aimed to research of the Institution of Nullity of the 

Legal Act, of its legal effects and the way in which the law refuses to 

recognize the effects of the legal act, in the context of the new amendments to 

the Civil Code.  

Taking into account the fact that one of the pillars of the modernization of 

the Civil Code from 2019 was the rethinking of the Institution of Nullity of the 

Legal Act, this scientific approach is of great interest, thanks to the topicality 

it has. 

 

Încheierea actului juridic cu respectarea normelor privind condiţiile 

de validitate, a legilor imperative şi a bunelor moravuri, constituie una 

din premisele stabilităţii şi siguranţei circuitului civil. Din această 

perspectivă, cele mai multe dintre actele juridice încheiate în dreptul 

privat sunt valabile. Dar există şi acte juridice care încalcă regulile 

prevăzute de lege, fapt pentru care intervin sancţiunile asigurate prin 

forţa de constrângere a statului. 

În doctrina autohtonă, Instituția Nulității Actului Juridic este defi-

nită ca fiind o sancţiune civilă care desfiinţează actul juridic în cazul 

în care acesta a fost încheiat cu nerespectarea condiţiilor de validitate 

cerute de lege [1, p.216].  

Instituția Nulității Actului Juridic poate fi văzută sub două forme. 

Pe de o parte, poate fi văzută ca un garant al stabilităţii raporturilor 

private, protejând persoanele defavorizate şi împiedicând încălcarea 

drepturilor asigurate de lege şi încălcarea ordinii publice [2, nr.2]. Pe 

de altă parte, poate fi văzută ca un risc la adresa stabilităţii raporturilor 

juridice private, a drepturilor și intereselor dobândite şi a situaţiilor 

juridice deja derulate. 

În stadiul actual al legislației civile, există o reglementare unitară a 

Instituției Nulității Actului Juridic, normele juridice care formează 

această instituție sunt prevăzute expres în Capitolul III, intitulat 

Nulitatea Actului Juridic din Titlul II, Cartea Întâi Codul civil al RM.  
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Odată cu modernizarea Codului civil din 01 martie 2019, legiuito-

rul a ținut să evidențieze Instituția Nulității Actului Juridic și să pună 

fundamentul juridic pentru instituția-soră, Ineficiența Actului Juridic 

[3, nr.1]. Ineficacitatea, în ansamblul ei, cuprinde totalitatea deficien-

țelor ce afectează actul juridic, atât invaliditatea cât și ineficiența sa.  

Sub incidența tipurilor de ineficacitate cad actele juridice nevala-

bile, precum Nulitatea Actului Juridic și actele juridice valabile, dar 

ineficace. Astfel, cauzele actelor juridice valabile, dar care nu produc 

efecte juridice sunt: lipsa unui consimțământ necesar; intenția auto-

rului actului juridic de a suspenda anumite efecte juridice; actul juridic 

unilateral neîntemeiat; acte juridice eficiente, care devin ineficiente 

subsecvent. 

Conceptul de „cauză” a fost și este utilizat cu multiple semnificații, 

atât într-o accepțiune nejuridică, cât și într-una juridică [4, p.195]. 

Leibniz a definit cauza în sensul că: este ceea ce produce o idee 

simplă sau complexă și efectul este ceea ce e produs [5, p.165]. 

Codul civil, intrat în vigoare din 01 martie 2019, atribuie catego-

riei de acte juridice lovite de Nulitatea absolută următoarele cauze: 

actul juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri; 

actul juridic care contravine unei dispoziții legale imperative, sancțiu-

nea fiind prevăzută expres de dispoziția legală încălcată; actul juridic 

care contravine unei dispoziții legale imperative ce nu prevede expres 

sancțiunea nulității; actul juridic încheiat de un minor care nu a împli-

nit vârsta de 14 ani; actul juridic încheiat cu nerespectarea formei, 

dacă nulitatea este expres prevăzută. 

Codul civil, intrat în vigoare din 01 martie 2019, atribuie catego-

riei de acte juridice lovite de Nulitatea relativă următoarele cauze: 

actul juridic sau clauza care contravin unei dispoziții legale imperati-

ve; actul juridic sau clauza care contravin unei dispoziții legale impe-

rative ce nu prevede expres sancțiunea nulității; actul juridic încheiat 

de o persoană în privința căreia este instituită o măsură de ocrotire 

judiciară; actul juridic încheiat de o persoană fără discernământ; actul 

juridic afectat de eroare; actul juridic încheiat prin dol; actul juridic 

încheiat prin violență; actul juridic încheiat prin leziune; actul juridic 

încheiat cu încălcarea interdicției de a dispune de un bun. 
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Deosebit de importante sunt normele introduse prin redacţia nouă a 

art. 331 Cod civil privind efectele Nulităţii Actului Juridic. Efectul 

Nulității Actului Juridic este exprimat foarte sugestiv prin adagiul 

quod nullum est, nullum producit efectum, dar cu o nuanțată distincție 

dintre nulitatea absolută (art. 331 alin.(1) Cod civil) și cea relativă 

(alin.(2) Cod civil).  

Anterior, am avut Principiul repunerii integrale în situația anterioa-

ră (restitutio in integrum) care era formulat printr-o sintagmă aparent 

simplă, dar care genera în practică foarte multe dificultăți. Efectele obli-

gaționale ale Nulității, potrivit noilor reglementări de la 01 martie 2019, 

țin să clarifice multe probleme de ordin practic și teoretic, prestaţiile 

executate şi alte îmbogăţiri fiind supuse restituirii conform dispoziţiilor 

legale privind îmbogăţirea nejustificată. Aşadar, instanţele de judecată 

nu se vor mai putea limita la principiul simplist restitutio in integrum, ci 

se va aplica regimul complex al îmbogăţirii nejustificate.  

Un alt aspect abordat de către legiuitor la modernizarea Codului 

civil din 01 martie 2019 a fost necorelarea normelor Nulității Actului 

Juridic cu normele privind dobânditorul de bună-credință. Astfel, 

potrivit noilor reglementări, drepturile reale dobândite în temeiul 

actului juridic nul sau anulat se consideră că nu au fost dobândite pe 

acest temei, ceea ce înseamnă că decade temeiul juridic al Nulității și 

intervine principiul nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe 

drepturi decât are el însuși, însă sub rezerva aplicării regulilor uzu-

capiunii în folosul terţilor care au întrunit condiţiile prevăzute de lege.  

Astfel, în urma actului lovit de Nulitate sau Ineficiență, persoana 

îmbogățită se consideră îndreptățită la îmbogățire în baza legii, dacă a 

dobândit îmbogățirea prin uzucapiune, bună-credință, precum și în alte 

cazuri, când, conform legii, ea are dreptul de a păstra îmbogățirea. 

O noutate absolută la modernizarea Codului civil din 01 martie 

2019 este dobândirea de către dobânditorul de rea-credință a dreptului 

de proprietate după 10 ani. 

Problema specială, acțiunea în rectificare a registrului, a fost 

impactul efectelor Nulității asupra efectelor reale ale actului juridic 

sancționat de Nulitatea absolută, relativă prin preeminența regulilor de 

rectificare a registrelor de publicitate.  
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Instanța de judecată nu poate pronunța din oficiu efectele Nulității 

Actului Juridic chiar dacă a constatat Nulitatea absolută din oficiu, 

întrucât părţile ar trebui, într-un proces contradictoriu, să prezinte 

probe privind îmbogăţirea pe care a obţinut-o în mod efectiv [6], fapt 

ce pune punct controverselor doctrinare şi jurisprudenţiale existente. 

În fond, cu toate că avem încă un sistem strâmb în ceea ce ține de 

aplicarea legislației și de problemele cu care se confruntă practicienii, 

noile modificări ale Codului civil din 01 martie 2019 au completat 

unele lacune din sistemul de drept jurisdicțional, Instituția Nulității 

Actului Juridic fiind văzută ca un remediu flexibil, complex de control 

al circuitului civil şi de promovare a bunei-credinţe la încheierea 

actului juridic civil. 
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The principle of contractual freedom is the prerogative characteristic for 

any natural or legal person to establish civil rights and obligations, to freely 
conclude civil contract, determine its content, modify it and terminate it. This 
principle assumes the freedom to settle in the sense of conditioned freedom, 
by the social and legal norms. The basic function of this principle consists in 
confirming the achievement of the freedom of the contracting parties, at all 
stages of the process of forming the contract, of executing and extinguishing 
of the obligations. 

 
The purpose of the standard of contractual liberty is included in the 

idea that laws protect our general safety. The principles that civil law 
in founded on, tends to ensure out rights as citizens against abuses: 
abuses by other individuals, or organizations or by the government its 
self with its public authorities. Moreover, the unwavering aim of 
liberty of the contracts is: to define the extend of responsibilities of the 
contracting parties, to accede their desired outcomes and to obtain 
comfortable positions to both, taking into account the scenario and all 
necessary details. 

Considering the doctrine, the liberty of the contract, as a value, is 
divided into positive and negative sense. The positive sense – 
determines the right of the natural and legal person to conclude a 
contract and to include various clauses. In the negative sense, it 
supposes that no one can be forced to conclude a contract against his 
or her will [1, p.1-46]. According to CC of RM, art.993, this principle 
is defined as a freedom of anyone to choose their contractor, within 
the limits of mandatory legal provisions; unless expressly provided 
otherwise in the CC, the contracting parties may, by contract, derogate 
from those provisions contained in the CC, in special laws and other 
normative acts relating to the rights, obligations and other legal effects 
produced by the contract, including the distribution of risks, if from 
the manner of expressing the provision, its content or context does not 
undoubtedly show that the legal provision is imperative. 
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Contractual freedom is one of the fundamental rights guaranteed 

by the state, but this right is not an absolute one and must not lead to 

the denial or diminution of other rights and freedoms and can be limi-

ted by organic law only on the grounds provided by the Constitution 

[2, p. 248]. Inferring from stated above, it is critical not to confuse or 

mislead the principle of contractual freedom with other principles of 

law, with which we can correlate it. There are numerous principles 

that can be compared with the principle of contractual freedom like: 

the principle of formalism, consensual principle, principle of the rela-

tivity of the effects of the contract, principle of binding force of the 

contract, principle of recognition of the equality of participants in civil 

relations, principle of the inadmissibility of interference in private 

affairs, favor contractus principle, the principle of sanctity of contract. 

In the philosophical aspect of contractual freedom, there are some 

specific concepts that are worth analysing. These concepts are referred 

to free will, necessity and equality in relationship with freedom: first 

one is the long evolution of the free will (in the philosophical sense) 

from negative (freedom from) to positive (freedom for) interpretation, 

next in order comes the idea of freedom seen as a necessity or the 

necessity is seen as the premise of the freedom and the last one, is the 

perception of freedom along the lines of equality. Equality and 

freedom from discrimination are frameworks as basic human rights by 

the Universal Declaration of Human Rights, at art.3. In this sense it 

can be introduced the term of ‘discrimination’ as well, because it 

comes in contravention with ‘equality’. In circumstances of freedom 

of the contract, people receive horizons of the hugeness of the state of 

competition and rivalry, respectively, discrimination, as a 

phenomenon exists in these realms, too. This means that the autonomy 

in contractual matters should be exercised without any discrimination, 

because any intervention against private discrimination is therefore 

unconstitutional [3, p. 269-290]. 

Also the freedom to contract arises, as much as possible, 

practically as a “freedom to be bound”, facing an antithesis, when one 

person is tied to another through a legal instrument – the contract. 

This abstract behaviour of individuals to act contractually, involve 
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their agreement of will, that created obligations in the burden of 

parties, which appear as a contradiction, strongminded by two 

opposite terms: freedom and binding. 

Freedom of will is established by law, but it is not absolute, it is 

still limited. It is the society that, through the legal norms it dictates, 

establishes the limits within which, the will of individuals can produce 

its effects. The individual, “as an element of society, must fall within 

the order established by the society to which he belongs, the freedom 

to make legal acts is recognized in a certain legal framework, but it is 

only a rule of legal technique whose the only foundation is in its 

economic and social unity” [4, p.1- 183]. The contractual freedom is 

recognized for all the law subjects, provided that they will be in the 

need for legal order and first of all within the limits set by the rules of 

law interested in public order. This sphere includes all the legal norms 

and general principles of the law that protects social and economic 

organization. 

The limits pursue several purposes: to protect of the weaker party 

in the contract, which begins at the stage of concluding the contract 

and ends by its execution or by liability for non-execution, to defend 

the interests of creditors whose damage could have a negative effect 

on the entire civil circuit and to defend the interests of the state, which 

represent in a concentrated form, the interests of society; In this sense, 

the legislator regulated by imperative norms certain civil law 

institutions, including those referring to the contract, as example is art. 

922 CC of RM. 

There is also a classification of the limits of contractual freedom. 

The limits can be positive and negative. Positive are the limits that are 

manifested by the obligation, established by law for certain persons to 

conclude contracts. Negative are the limits established by law which 

prohibits or restricts the possibility of concluding certain categories of 

contracts by certain subjects. The negative limitations are: the 

imperative norms, public order and good morals. Positive limitations 

are: the obligation to contract, the obligation to contract within the 

pre-contractual civil legal relations and the obligation to contract 

within the contractual civil legal relations. As paradoxical as it may 
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sound, the limitation of the principle of freedom the contract is 

necessary, among other things, for the sake of ensuring the very same 

freedom of the contract. 

To sum up, by contractual freedom is meant the right of the 

participants of civil legal relations to freely conclude civil contracts, 

both provided by legislation, as well as contracts not provided by law 

but which are not prohibited by the imperative norms, to freely 

determine the content of the contract or to modify its content and the 

right to terminate the contract at any time. 

The contract must be a tool of unlimited adaptability, in order to be 

priceless to businessmen and other members of a free society. To 

achieve this, the legal system permitted freedom as to the form and 

content of contractual arrangements. Contract inviolability is 

dominant. Such a free contract system encourages dynamic processes 

and technological achievements by permitting entrepreneurs to 

experiment quickly and flexibly. Freedom to contract promotes 

progress civil law, which establishes for the subjects of contractual 

relations freedom to several rights. 

Furthermore, by treating individuals as free and equal elements, the 

contract allows people to create provisions far beyond the general 

ones. Creativity in legal domain is not prohibited, individuals have an 

infinite horizon to include whatever clause they think is reliable and 

which corresponds with the expected results. By treating individuals 

in this manner, can the wide-ranging rules of law, allow people to use 

their own knowledge, express their uniqueness, and take advantage of 

their own ideas by connecting their goods and property in various 

ways. The idea of contract raises growth by encouraging 

specialization in this domain of contract law. In addition, the 

remarkable goal of contract law is not to inspire legal suits and 

disputes in courts, but to settle or avoid them.  

References:  
1. BAIEȘ, et al. Civil Law. General Theory of Obligations. Chisinau: 

Central Printing House, 2015. 

2. POKROVSKY, I.A. The main problems of civil law. M.: Statute, 1998. 

3. International Journal of Discrimination and Law, 1999, vol.3, pp. 269-

290, “Discrimination and Freedom of Contract” . 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

50 

4. OLTEANU, G. Autonomy of will in private law. Craiova: Ed. 

Universitaria, 2001. 

5. Civil code of the Republic of Moldova, Published: 22-06-2002 in the 

Official Gazette, no. 82-86. 

Recomandat 

Aliona CHISARI-RURAK, dr., lector univ. 

 

  



DREPT 
 

 

 51   

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

RAPORTULUI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL  

SECURITĂȚII ŞI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

 

Corina PUGACI, studentă 

CZU: 349.22:331.45 corinapugaci@gmail.com  

 
The following article is intended to examine workers’ and employers’ 

rights and obligations in various areas of occupational safety and health, 

namely: protective and preventive services, worker information etc. Also it 

contains an analysis of the changes that have been brought in the national 

legislation in the field of occupational safety and health in connection with 

the declaration of the coronavirus pandemic (COVID-19). 

 

Nu există procese de producție sau lucrări care să nu fie însoțite de 

anumiți factori de risc profesional, iar urmările pe care le au asupra 

salariaților, precum și asupra societății în general, au impus necesita-

tea unei activități de prevenire a producerii accidentelor de muncă și a 

bolilor profesionale. Din acest considerent, una dintre instituţiile 

principale ale dreptului muncii o constituie securitatea și sănătatea 

muncii, iar pentru asigurarea ei corectă, este necesară cooperarea 

dintre angajatori și salariați, care se exprimă prin executarea obligații-

lor sale și respectarea drepturilor celeilalte părți.  

Reglementările legislației Republicii Moldova în domeniul sănătă-

ții și securității în muncă mai mult se axează pe obligațiile angajatoru-

lui, deoarece el exercită autoritatea față de salariat. Din stipulările 

Legii privind sănătatea și securitatea în muncă [1], reiese că măsurile 

luate de către angajator trebuie să fie în concordanță cu anumite prin-

cipii prevăzute de art. 10 alin. (3). Unul din aceste principii prevede 

obligația angajatorului de a furniza noi tehnologii şi dispozitive de 

asistenţă, instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu 

dizabilităţi menţinerea locului de muncă. De exemplu, persoanele cu 

deficiențe vizuale pot avea nevoie de o iluminare mai bună a locului 

de muncă sau de utilizare în încaperi a culorilor contrastante, care 

permit să identifice diferite suprafețe, și acest lucru trebuie să fie 

asigurat de către angajator.  
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Aspectele legate de drepturile și obligațiile părților în securitatea și 

sănătatea muncii devin cu mult mai actuale în condițiile pandemiei de 

COVID-19. Legiuitorul RM, pentru a confirma situația actuală, a 

introdus modificările într-un șir de acte legislative din care fac parte 

reglementările în domeniul sănătății și securității salariaților. În primul 

rând, au fost introduse modificările în Codul muncii [2]. În art. 73 care 

reglementează schimbarea temporară a locului şi specificului muncii, 

a fost introdus alin. (2) prin care era stabilit faptul că în perioada 

situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu 

și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică în 

cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de 

muncă, în funcţie de specificul muncii salariatului, angajatorul poate 

dispune, prin ordin motivat, schimbarea temporară a locului de muncă 

al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără 

operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. În 

comparație cu alin. (1) din art. 73 („în cazul apariţiei unei situaţii 

prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b), angajatorul poate schimba 

temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii 

salariatului fără consimţământul acestuia şi fără operarea modificărilor 

respective în contractul individual de muncă”) putem să constatăm că 

conform alin. (2) din art. 73:  

1. Se schimbă temporar doar locul de muncă, și anume, prin 

prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără schimbarea 

specificului muncii.  

2. Locul de muncă se schimbă temporar în cazul imposibilității 

prestării de către salariat a muncii în perioada situațiilor excepționale 

legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de 

declararea stării de urgență în sănătate publică. Alin. (1) din art. 73, la 

rândul său, este aplicabil în situațiile reglementate de art. 104 alin.(2) 

lit.a) şi b), și anume: pentru efectuarea lucrărilor necesare de apărarea 

ţării, pentru preîntâmpinarea unei avarii de producţie ori pentru 

înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie etc.  

A fost emis un șir de acte normative de către CNESP și CSE prin 

care au fost introduse anumite obligații ale angajatorilor și salariaților 

pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19. Respectiv, 
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angajatorul are obligația să furnizeze salariaţilor informații adecvate 

despre pericolele de infectare cu COVID-19. La fel, toți angajatorii 

trebuie să implementeze practici, care includ promovarea la locul de 

muncă a igienei mâinilor (spălatul frecvent și minuțios pe mâini, cu 

asigurarea accesului nelimitat în încăperi unde lucrătorii pot să se 

spele pe mâini cu apă curgătoare și săpun; instalarea dozatoarelor cu 

săpun lichid și a șervetelor de hârtie) și igienei respiratorii (acordarea 

echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție) lucrătorilor). 

Ghidul CNPM [3] stabilește anumite sfaturi practice privind măsu-

rile care trebuie să fiu întreprinse de către angajator în diferite situații. 

Prin urmare, lucrătorii pot beneficia de concediul medical și la in-

demnizația pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu 

legislația, în cazul în care își iau liber de la muncă din cauza bolii 

COVID-19. 

În practică ar putea să apără situații când lucrătorul poate să 

contacteze COVID-19 la locul său de muncă. În această situație, apare 

întrebarea dacă poate COVID-19 să fie considerat ca boală profesiona-

lă. Ghidul CNPM răspunde în felul următor: întrebarea dacă impactul 

infecţiei cu COVID-19 este acoperit de compensația respectivă sau nu 

este una legală și va varia în funcție de jurisdicție și circumstanțe. 

Conform datelor publicate de OIM, în Australia, Belgia, Canada, 

Japonia infectarea cu COVID-19 este recunoscută ca boală profesio-

nală în funcție de caz („case-by-case”). În Danemarca COVID-19 în 

funcție de caz, poate fi recunoscut atât ca accident de muncă, cât și ca 

boală profesională. În Austria, Finlanda, Franța, Ucraina infectarea cu 

COVID-19 la locul de muncă este recunoscută ca boală profesională.  

Ghidul CNPM prevede că în RM în cazul stabilirii de către insti-

tuția medico-sanitară prin certificatul medical a suspiciunii de infec-

tare cu COVID-19, salariatului i se acordă indemnizație de carantină 

din bugetul de asigurări sociale de stat. Se observă că infectarea cu 

COVID-19 nu a fost inclusă în „Lista bolilor profesionale” din Regu-

lamentul sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticu-

lui de boală (intoxicaţie) profesională [4]. Prin urmare, în contextul 

legislației existente în RM, infectarea cu COVID-19 nu reprezintă 

boală profesională și nu cade sub incidența compensărilor prevăzute 
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de art. 18 al Legii securității și sănătății în muncă care include indem-

nizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesului 

lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesio-

nale. La fel, Legea nr. 69/2020 în art. 6 prevede că pe perioada stării de 

urgență în sănătate publică se stabilește o indemnizație unică în mărime 

de 16 000 de lei pentru angajații anumitor instituții/subdiviziuni 

medicale care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atri-

buțiilor de serviciu. Iar membrilor de familie ai personalului din cadrul 

acestor instituții medico-sanitare care au decedat în lupta cu COVID-19 

se stabilește o indemnizație unică în mărime de 100 000 lei. 
Prin urmare, din cauza că în contextul legislației existente în RM, 

infectarea cu COVID-19 nu reprezintă boală profesională și nu cade 
sub incidența compensărilor prevăzute de art. 18 al Legii securității și 
sănătății în muncă, considerăm că maladii provocate de infecția cu 
COVID-19 trebuie să fie recunoscute ca boală profesională în 
rândurile lucrătorilor din ramura sănătății cu modificarea și comple-
tarea respectivă a „Listei bolilor profesionale”. La fel, având în vedere 
că în condițiile de pandemie COVID-19 se observă că lucrătorii nu 
dispun de echipamentele de protecție (mănuși, măști, dezinfectanți), 
inclusiv medicii, considerăm că trebuie să fie efectuat un control rigu-
ros asupra respectării de către angajatori a obligației de acordare lucră-
torilor a echipamentului de protecție.  
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Realizarea scopului dreptului penal depinde de exactitatea interpre-
tării și aplicării normei juridico-penale privind iresponsabilitatea. 
Aprecierea adecvată a capacității unui subiect, prin aplicarea normei 
corespunzătoare, contribuie nemijlocit la atingerea obiectivelor propu-
se în materia dreptului penal. 

Starea de responsabilitate a persoanei mai este numită și capacitate 
psihică. Aceasta presupune că persoana posedă însuşirile psihice care 
o fac capabilă să înţeleagă caracterul social periculos al faptelor sale şi 
să fie stăpână pe acestea, adică să fie capabilă să se abţină de la 
săvârşirea acţiunilor interzise sau să efectueze acţiunile cerute de lege.  

Nu poate exista vinovăţie acolo unde lipsesc cei doi factori, inte-
lectiv şi volitiv, necesari pentru existenţa vinovăţiei. Aceasta, totodată, 
marchează și prezența responsabilității. 

Examinarea medico-legală psihiatrică are rolul de a furniza justiţiei 
elemente menite să stabilească responsabilitatea unei persoane impli-
cate în săvârşirea unei infracţiuni, aflată sub incidenţa legii penale sau 
să ateste sănătatea mintală în cazuri cu implicaţii civile [1, p.6]. 

Expertiza medico-legală psihiatrică este o activitate care are drept 
scop depistarea tulburărilor psihopatologice şi a influenţelor pe care 
acestea le au asupra capacităţii individului de a putea aprecia conţi-
nutul şi consecinţele faptelor sale, precum şi a posibilităţii individului 
de a-şi exprima liber voinţa faţă de un anumit act pe care l-a comis. De 
aici survine și sarcina fundamentală a expertizei medico-legale psi-
hiatrice: a aprecia discernământul persoanei cu referire la starea psihi-
că în momentul săvârşirii faptei. Necesitatea îmbinării criteriilor medi-
cal și psihologic, adică juridic, este de o mare importanță. Starea de 
responsabilitate este starea normală a omului matur [2, p.299]. Din 
această cauză, este denumită ca o normalitate psihofizică, pe când 
iresponsabilitatea, adică lipsa responsabilităţii, constituind o stare 
psihofizică anormală. De aici și caracterul de excepție.  
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Pentru ca iresponsabilitatea să înlăture caracterul penal al faptei, se 

cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii:  

1) să existe o stare de incapacitate psihică, fie sub aspect intelectiv, 

fie sub aspect volitiv, fie sub ambele aceste aspecte;  

2) starea de incapacitate psihică a persoanei să existe în momentul 

săvârşirii infracţiunii;  

3) starea de incapacitate psihică să se datoreze bolii psihice 

cronice, tulburării psihice temporare sau altei stări patologice;  

4) fapta săvârşită în stare de incapacitate psihică trebuie să fie 

prejudiciabilă, prevăzută de legea penală. 

Referitor la prima condiție, putem spune că dacă făptuitorul era în 

stare de iresponsabilitate în momentul comiterii faptei, această stare 

înlătură caracterul penal chiar dacă ulterior este restabilită capacitatea 

psihofizică. Este necesar să atragem atenție la cel de-al doilea alineat 

al art.23 CP RM, care conține o lacună referitoare la criteriul medical 

al iresponsabilității. Alineatul întâi conține trei semne ale criteriului 

medical, pe când în cel de-al doilea alineat se vorbește doar despre o 

boală psihică. Nu este indicat mai explicit la ce boală psihică concretă 

se referă legiuitorul. Ar putea fi una cronică sau o alienare psihică 

temporară. Cu atât mai mult, întâlnim o boală psihică și în alineatul 

întâi al art.95 CP R M. De asemenea, putem spune că acest articol 

conține norme despre iresponsabilitate. Ceea ce este important de 

evidențiat – că în ambele alineate ale art.23 ar trebui să se conțină 

aceleași semne ale criteriului medical. 

În practica judiciară, se pot întâlni şi situaţii în care una şi aceeaşi 

persoană se poate afla în stare de lipsă a capacităţii psihice, datorată 

unei tulburări mintale sau unei alte cauze, totodată, în restul timpului 

să fie absolut normală, păstrând deplină capacitatea psihică [3, p.37]. 

De aici rezultă problema de o importanţă majoră ce ține de dificultatea 

aprecierii post-factum a discernământului persoanei în momentul 

comiterii infracţiunii în cauză, acesta fiind păstrat, abolit sau diminuat. 

Altă concretizare ce ţine de art.23 şi art.95 CP al RM, se referă la 

sintagma „pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical”, 

ceea ce înseamnă ca instanţa de judecată poate proceda şi altfel. 

Răspunsul îl găsim în art.499 CPP al RM. Acest articol conține în 
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alin.(1) următoarea prevedere: „Dacă consideră dovedit faptul că 

persoana în cauză a săvârşit o infracţiune, prevăzută de legea penală, 

în stare de iresponsabilitate sau că această persoană, după ce a săvârşit 

infracţiunea, s-a îmbolnăvit de o boală psihică cronică, care o face să 

nu-şi dea seama de acţiunile sale sau să nu le poată dirija, instanţa de 

judecată adoptă, conform art.23 CP, fie o sentinţă de absolvire 

(liberare) a acestei persoane de pedeapsă sau, după caz, de răspundere 

penală, fie de eliberare de pedeapsă şi de aplicare faţă de ea a unor 

măsuri de constrângere cu caracter medical, indicând care anume din 

ele trebuie aplicată, sau o sentinţă de încetare a procesului şi de 

neaplicare a unor astfel de măsuri în cazurile când, prin caracterul 

faptei săvârşite şi starea sănătăţii sale, persoana nu prezintă pericol 

pentru societate şi nu are nevoie de tratament forţat”. 

La problemele iresponsabiliății este alipită şi răspunderea 

persoanelor care au săvîrşirt infracţiunea în stare de ebrietate. Starea 

de beţie alcoolică, dacă nu este patologică, nu este recunoscută ca 

stare de boală. De aici reiese că starea fiziologică de ebrietate, după 

regula generală, nu este considerată boală psihică. Astfel ea nu poate fi 

luată ca temei pentru a recunoaşte subiectul iresponsabil. Vorbind 

despre răspunderea persoanelor care au săvârşit crime în stare de 

ebrietate, legea prevede că omul, care a folosit alcoolul, din timp ştia 

la ce consecinţe poate aduce beţia. Cel puțin, asta se prezumă atâta 

timp cât a consumat benevol sau trebuia să știe de existența lui. În 

stare chiar de ebrietate, omul păstrează contactul cu lumea exterioară, 

posibilitatea de a conduce cu acţiunile sale și de a reacţiona la factorii 

din împrejurime. Problema recunoaşterii persoanei care a săvârşit 

crima în stare de ebrietate ca fiind iresponsabilă este discutată. Doar 

din considerentul că se orienta greşit în lumea înconjurătoare și nu 

ţinea minte de acţiunile sale, ar fi eronant să o consideram rapid ca 

iresponsabilă. De aceea în lege se subliniază faptul că persoana, care a 

săvârşit crima în stare de ebrietate, nu este eliberată de răspunderea 

penală. Mai mult decât atât, starea de ebrietate a subiectului în 

momentul săvârşirii infracţiunii poate spori pericolul şi, în unele 

cazuri, poate fi considerată ca circumstanţă agravantă a răspunderii 

vinovatului. Ebrietatea alcoolică practic nu se deosebeşte de ebrietatea 
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narcotică în urma folosirii drogurilor. Săvârşirea infracţiunii în stare 

de ebrietate narcotică, la fel ca şi în stare de ebrietate alcoolică, nu îl 

eliberează pe vinovat de răspunderea penală. 

Dacă justiţia stabileşte responsabilitatea, expertiza medico-legală 

psihiatrică, în urma coroborării unui complex de date privind 

învinuitul, are obligaţia de a stabili parametrii discernământului. 

Astfel, în raport cu posibilele situații ce pot apărea, precum și 

particularitățile efectuării expertizei medico-legale psihiatrice, putem 

prezenta concluzii cu privire la caracterul de iresponsabilitate a unei 

persoane. Dacă se vor respecta toate condițiile menționate anterior, se 

va asigura obţinerea de către organele de urmărire penală şi instanţele 

de judecată a unor expertize rnedico-legale psihiatrice perfecte. Astfel, 

iresponsabilitatea prin ambele sale concepte va fi interpretată și 

aplicată corect, dat fiind faptul existențial al cunoștințelor. Acestea vor 

fi temeinice, având o fundamentare ştiinţifică completă. Drept urmare, 

rezultatul final va consta în soluționarea operativă a cazurilor cu 

caracter penal. 
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The entry into force of the new modernized Civil Code on 1 March 2019 
brought with it amendments and additions to Book 3 including the new Title 
IV (Trust). Taking into account this fact, we consider that the research is 
undeniably necessary and welcome; studying the historical and theoretical 
dimension of trust allows the identification of practical uses and its 
compatibility with the national legal system. 

 
În scopul modernizării dreptului privat al Republicii Moldova şi, în 

special, pentru a răspunde la necesităţile practice apărute în circuitul 
civil şi comercial tot mai complex, s-a decis introducerea instituţiei 

fiduciei prin completarea Cărţii 3 cu Titlul IV 1, p. 92. 
Deși fiducia era cunoscută încă în dreptul roman ca un contract în 

temeiul căruia era transferat dreptul de proprietate asociat obligației de 
restituire a bunului în ipoteza intervenirii unor anumite circumstanțe 

specifice agreate prealabil 2, p. 12, aceasta e diferită de fiducia intro-
dusă de legiutorul moldav. În acest sens, reglementarea națională este 
mai aproape de conceptul anglo-saxon, trust-ul, care se bucură de o 
aplicabilitate îndelungată și fructoasă în sistemele de common law. 

Mecanismul trust-ului presupune că un constituitor (settlor) trans-
feră bunurile sau o parte din acestea unei alte persoane de încredere 
(trustee) pentru a le administra în beneficiul unei alte persoane (bene-
ficiary), în conformitate cu termenii documentului de constituire (trust 

deed) 3, p. 438. 
Potrivit concepției engleze, instituția trust-ului permite ca titlul de 

proprietate asupra aceluiași bun să se scindeze între un titlu legal și un 
titlu echitabil, astfel trustee deține proprietatea formală fiind obligat să 
administreze activele în favoarea beneficiarului care deține proprietatea 
economică, adică proprietatea substanțială, conform regulilor echității. 

Trust-ul cunoaște cele mai variate utilizări, precum perpetuarea 

averii în familie, minimalizarea obligațiilor fiscale, echivalent al 

tutelei, curatelei, gestionarea coproprietății asupra bunurilor, gestio-
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narea relațiilor patrimoniale dintre soți, administrarea insolvabilității, 

organizarea invesțițiilor colective, aplicabilitatea acestuia rezultă a fi 

nelimitată 4, p. 33. 

În contextul în care o mare parte dintre statele europene nu cunosc 

instrumentul trust-ului, referindu-ne la state europene considerate 

centre financiare, precursorul unui Cod civil european, Dratf Common 

Frame of Reference, a permis cunoașterea și implementarea mecanis-

mului juridic anglo-saxon, adaptându-l la specificul sistemelor de 

drept cu tradiție civilă. 

Introducerea în legislația moldavă a unei versiuni adaptate a     

trust-ului, recte fiducia, constituie un mare pas înainte și un efort 

lăudabil al grupului de lucru în vederea modernizării Codului civil. 

Aceasta urmează a nu fi confundată cu administrarea fiduciară, or în 

cazul fiduciei are loc constituirea unei mase patrimoniale în cadrul 

patrimoniului fiduciarului, care are un anumit scop și este izolată de 

celelalte bunuri ale fiduciarului, în timp ce administratorul fiduciar 

este un simplu reprezentant profesionist, fără a deține titlul de 

proprietate asupra bunurilor transmise în gestiune 5, p.26. 

Deși fiducia se bucură de o reglementare comprehensivă și 

funcțională în cazul bunurilor imobile, este regretabil faptul că nu 

există suficientă voință pentru implementarea tehnică prin elaborarea 

modulelor din sistemul informațional aferente înregistrării fiduciei 

asupra bunurilor mobile. Tergiversarea acestui proces diminuează 

eficiența adoptării instituției, or nu este suficientă adoptarea fiduciei în 

sistemul de drept al Republicii Moldova, dar trebuie asigurată și 

funcționalitatea instituției prin crearea cadrului tehnic adecvat. 

Unele jurisdicții europene recunosc trust-ul anglo-saxon în temeiul 

Convenției de la Haga din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă     

trust-urilor și recunoașterea lor, intrarea în vigoare a Convenției 

constituind o descoperire în drept dat fiind faptul că a permis 

introducerea unui instrument competitiv și susceptibil de a fi aplicat în 

diverse cazuri. Aceasta reprezintă o alternativă chiar și pentru statele 

care nu au reglementat instituții similare în dreptul național, astfel 

devine posibilă recunoașterea unui trust instituit în temeiul legii alese 

de constituitor 6, p. 12. 
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Studiind abordarea statelor cu tradiție civilă față de instituția    

trust-ului, am ajuns la concluzia că marea majoritate, fie că au ratificat 

Convenția de la Haga sau nu, mai devreme sau mai târziu au decis să 

introducă acest mecanism în legislația națională, adaptându-l după 

specificul și necesitățile existente 7, p. 15. Unele state l-au preluat 

tale quale, altele s-au condus după prevederile comune europene sau 

au instituit mecanisme similare conceptului anglo-saxon pentru a 

beneficia de spectrul larg de utilizări al acestuia și oportunitățile pe 

care acesta le oferă. 

În urma studiului, putem sublinia că impedimentele ce țin de dua-

litatea dreptului de proprietate, principiul numerus clausus, confiden-

țialitatea care intră în contradicție cu cerințele exigente de publicitate 

sau limitele ce derivă din rezerva succesorală 8, p. 89 pot fi depășite 

prin ajustarea acestuia la specificul sistemului de drept existent. 

Ținând cont de cele menționate supra, conchidem că compatibilita-

tea trust-urilor cu sistemele de drept civil depinde de voința jurisdic-

țiilor și politica de dezvoltare a statelor. Prin urmare, soluții de adap-

tare a mecanismului anglo-saxon în sisteme de drept civil există, astfel 

fiecare stat decide în măsura necesităților existente asupra modului de 

preluare a instituției. Cu siguranță, nu putem afirma că poate avea loc 

o suprapunere ideală, motiv fiind absența unor curți de echitate, 

element caracteristic trust-ului anglo-saxon, în schimb obiectivele 

promise de instituție pot fi atinse prin adaptarea acesteia conform 

specificului fiecărui sistem de drept în parte. 

Oportunitățile pe care le oferă aplicabilitatea acestui instrument 

constiuie o motivație accentuată pentru statele care urmăresc dezvolta-

rea economică accelerată, iar analiza implementării unui astfel de me-

canism în sistemul juridic național nu trebuie să fie neglijată. Eficiența 

trust-ului în rezolvarea situațiilor juridice complexe, necesitatea 

jurisdicțiilor civile de a deține instrumente juridice competitive în 

contextul globalizării în administrarea fondurilor de investiții sunt 

unele din motivele care determină statele cu tradiție civilă să adapteze 

mecanismul anglo-saxon sistemului de drept național. 

În baza acestor idei conturate, în urma analizei instituției, consi-

derăm că reglementarea aferentă fiduciei din legislația civilă este pe 
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deplin capabilă să asigure o bună dezvoltare și aplicabilitate a insti-

tuției, dacă va fi integrată prin asigurarea funcționalității din punct de 

vedere tehnic. Astfel, considerăm că au fost puse bazele pentru o evo-

luție a mecanismului juridic care vine cu soluții aferente unor defi-

ciențe existente sau alternative de soluționare a variilor situații juri-

dice. Prin urmare, ajustarea cadrului tehnic, ratificarea Convenției de 

la Haga sunt următorii pași care trebuie să fie realizați pentru a 

consolida începutul promițător al modificărilor legislative din Codul 

civil modernizat. 
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STAREA DE AFECT: RESPONSABILITATE VERSUS 

IRESPONSABILITATE 

 

Victoria TIMOTIN, masterandă 

CZU: 343.22:159.942 timotinvica@mail.ru 

 
The study of personality consists from the studying of its behavior in 

society. The psychophysical possibilities of each of us are known and 

appreciated in correlation with behavior. Criminal law as a legal science 

also gives us an appreciation of the person actions based on its behavior, 

because only by establishing the attitude towards the committed we can 

discover the human inner world, only in this way we are able to discover his 

intentions. 

 

Afectivitatea este o componentă esenţială şi indispensabilă a 

sistemului psihic uman, la fel de necesară şi legic determinată ca şi 

oricare altă componentă: cognitivă, motivaţională, volitivă etc. În 

această calitate ea trebuie să posede atributele generale ale psihicului – 

de a fi o modalitate specifică de relaţionare cu lumea şi cu propriul Eu, 

de a avea o valoare informaţional-reflectorie, respectiv de a semnaliza 

şi semnifica ceva, de a îndeplini un rol reglator specific, mai mult sau 

mai puţin evident. 

Cercetarea personalității constă în cercetarea comportamentului ei 

în societate. Posibilităţile psihofizice ale fiecăruia dintre noi se cunosc 

şi se apreciază în corelaţie cu comportamentul. Dreptul penal ca ştiinţă 

juridică, de asemenea, dă apreciere acţiunilor persoanei reieşind din 

comportamentul celei din urmă, fiindcă numai stabilind atitudinea faţă 

de cele săvârşite, putem descoperi lumea interioară a omului, numai 

astfel suntem în stare să descoperim intenţiile acestuia. 

O simplă acţiune fizică care produce o modificare nu ne vorbeşte 

nimic despre personalitate. Pentru a da o apreciere acţiunilor, dreptul 

penal cere stabilirea atitudinii individului faţă de cele comise. În con-

formitate cu prevederile alin.(2) art. 6 Cod penal al Republicii Mol-

dova, care declară drept temei al răspunderii penale fapta prejudiciabi-

lă săvârşită cu vinovăţie, cere prin aceasta prezenţa comportamentului 

ilicit. Lipsa acestuia înseamnă nevinovăţia persoanei. 
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Problema comportamentului este una dificilă. Deseori comporta-

mentul este privit numai din punct de vedere juridic, latura psihologi-

că a comportamentului fiind lăsată ca obiect de studiu pentru psiholo-

gie, ceea ce este incorect. Aprecierea comportamentului omului tre-

buie realizată şi din punct de vedere psihologic, deoarece elementele 

psihologice servesc drept temei pentru a judeca despre gradul perico-

lului social, de care depinde în cea mai mare măsură individualizarea 

corectă a faptei. În afară de aceasta, nu trebuie de uitat că la aprecierea 

comportamentului influenţează şi astfel de semne cu caracter subiectiv 

de origine psihică, cum sunt emoţiile, motivul şi scopul. 

 Motivul ca şi emoţia în unele cazuri atrage, sau invers, exclude 

răspunderea penală. Astfel, în unele cazuri furtul săvârşit de către un 

minor nu poate fi privit ca săvârşit cu scop de profit, deoarece poate 

avea o formă „poznaşă”,de exemplu, sustragerea fructelor din livada 

vecinului. Acelaşi lucru s-ar putea spune şi despre scopul compor-

tamentului persoanei.  

Astfel, deşi structura psihologică a comportamentului nu constituie 

obiectul nemijlocit al ştiinţei dreptului penal, ea totodată ne permite să 

soluţionăm astfel de chestiuni, cum sunt de exemplu: evaluarea 

comportamentului infracţional, vinovăţia persoanei, motivul săvârşirii 

infracţiunii, îmrejurările săvârşirii infracţiunii, implicit, și prezenţa 

stării de afect etc. 

Cercetând problema afectului, am observat că, în majoritatea lucră-

rilor, este abordată problema comportamentului infracţional, motivului 

infracţiunii şi vinovăţia persoanei. Mai puţin se vorbeşte despre partea 

emoţională a infracţiunii, despre influenţa trăirilor emoţionale, iar 

acest lucru are loc, atunci când la stabilirea răspunderii un rol impor-

tant îi revine stării psihologice a omului. 

Acest fapt nu trebuie lăsat fără atenţie, deoarece lit. (g) art. 76 CP 

RM prevede ca circumstanţă atenuantă „ilegalitatea sau imoralitatea 

acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea”, iar în Partea 

specială a Codului penal al RM, în art. 146 şi 156 sunt prevăzute com-

ponenţe ale infracţiunilor săvârşite în stare de afect (art. 146 – omorul, 

săvârşit în stare de afect; art. 156 – vătămarea intenţionată gravă sau 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect), care atât 
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în primul, cât şi în al doilea caz, prevăd o răspundere atenuată. 

Structura componenţelor de infracţiuni săvârşite în stare de afect 

este destul de dificilă, deoarece legiutorul înaintează faţă de ea în afară 

de criteriile juridice, şi pe cele psihologice, considerente din care prac-

tica judiciară se confruntă cu mari dificultăţi la delimitarea diferitelor 

categorii de infracţiunii. Numai elucidarea și examinarea structurii psi-

hologice a comportamentului infracţional, influenţei emoţiilor asupra 

răspunderii penale, cercetarea laturii subiective a infracţiunilor săvâr-

şite în stare de afect, elucidarea condiţiilor ce îndreptăţesc afectul ne-

ar putea ajuta să găsim un răspuns la următoarele întrebări: ce este 

afectul şi ce răspundere trebuie să poarte persoana pentru infracţiunea 

săvârşită în stare de afect? 

Afectul – este starea emoţională a omului care decurge foarte 

repede şi preocupă individul în perioada retrăirilor influenţându-i 

comportamentul său şi caracterizându-se prin nişte acţiuni puternic 

exprimate. Influenţând conştiinţa individului, afectul influenţează şi 

comportamentul lui. Afectele sunt forme afective simple, primitive şi 

impulsive, puternice, foarte intense şi violente, de scurtă durată, cu 

apariţie bruscă şi desfăşurare impetuoasă. Afect este numit procesul 

emoţional care decurge năvalnic şi vertiginos, însoţit de schimbări şi 

acţiuni organice, de cele mai multe ori nesupuse controlului volitiv 

conştient. Astfel, alături de stările psihice patologice, care exclud 

responsabilitatea şi anomaliile psihice care reduc responsabilitatea, o 

importanţă aparte în dreptul penal se acordă stărilor psihice ale 

subiectului infracţiunii, provocate de comportamentul ilegal sau 

imoral al victimei. Specificul acestor stări psihice ale subiectului din 

timpul săvârşirii infracţiunii constă în faptul că starea emoţională 

puternică apărută subit (afectul) nu exclude şi nici nu reduce 

responsabilitatea persoanei, care a comis infracţiunea drept rezultat al 

acţiunilor (inacţiunilor) ilegale sau imorale ale victimei, dar în acelaşi 

timp, ca şi alte stări emoţionale, provocate de victimă, influenţează 

esenţial asupra capacităţii de conduită conştient-volitivă a vinovatului. 

Afectul este prezentat ca o reacţie emoţională de tip exploziv cu 

slăbirea controlului voluntar asupra comportamentului omului. 

Decurge în câteva etape. Etapa iniţială se caracterizează printr-o 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

66 

creştere rapidă şi intensă a încordării emoţionale, etapa a doua – prin 

destinderea stării emoţionale, şi etapa a treia – prin epuizare 

psihofizică de intensitate variată.  

Stările de afect pot avea un caracter fiziologic, patologic sau nede-

terminat. 
Psihologic analizând starea de afect, putem constitui doar mecanis-

mul de apariție a acestuia și cum acesta funcționează, însă cauzalitatea 

nu este una clară, din motiv că stimulul este individual fiecăruia, și nu 

se cunoaște care este mai vulnerabil psihologic. Starea de afect apare 

la persoanele cu un control emoțional scăzut și care au un nivel de 

inhibiție emoțională destul de mare, iar la apariția unui factor declan-

șator de origine negativă, la nivel afectiv, persoana nu poate face față 

și, respectiv, se lasă dusă de emoții. Intensitatea afectului este una 

foarte ridicată, iar aceasta implică abundența mai multor procese fizio-

logice, precum creșterea fluxului sangvinic, prezența palpitațiilor, 

secreția adrenalinei în sânge. O particularitate fiziologică a afectului o 

constituie eliberarea centrilor subcorticali de influenţa de frânare şi de 

reglare a scoarţei cerebrale. „Dominaţia” zonei subcorticale se 

descoperă în claritatea manifestărilor exterioare ale afectului trăit, în 

care este greu de ascuns furia, disperarea, bucuria, impulsul, adică se 

activizează starea de fugă a organismului. Astfel, corpul reacționează 

la nivel primitiv, după prima reacție, adică ai primit informația care ți-

a provocat stupoarea conștiinței, și corpul reacționează după primul 

gând, sau mai bine zis prima nevoie, precum a lovi, a fugi, a plânge 

etc. 

Starea de afect poate fi trăită de oricine, pentru că latura afectivă 

este prezentă în fiecare om, în special, având în vedere faptul că 

majoritatea populației se confruntă cu un control emoțional scăzut, și 

posedă un dezechilibru între procesele de excitație și inhibiție la nivel 

de sistem nervos. Astfel considerăm importantă cercetarea afectului, 

nu doar pentru a-l înțelege, dar și pentru a-l preveni prin dezvoltarea 

echilibrului psihologic și emoțional al persoanei. 

Toate acestea sunt și trebuie să fie luate în considerare la stabilirea 

tipului afectului, la stabilirea pasibilității de pedeapsă a persoanei ce a 

comis infracțiunea. Nu credem că instanța de judecătă este competentă 
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a stabili prezența stării de afect, fără părerea specialiștilor psihologi și 

psihiatri. Respectiv, legea procesual penală prevede efectuarea 

expertizei în aceste cazuri, care, după noi, este obligatoriu a fi 

petrecută de fiecare dată, atunci când există dubii referitor la starea 

emoțională a persoanei în momentul comiterii infracțiunii. Doar astfel 

vom putea stabili corect dacă persoana este responsabilă sau 

iresponsabilă. 
Recomandat 

Dorin POPESCU, dr., lector univ. 
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TERMENUL DE PROBĂ ÎN CALITATE  
DE POSIBILITATE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR  

PROFESIONALE ALE SALARIAȚILOR 
 

Tatiana REBEJA, studentă 

CZU: 349.22:331.547:35.08 tatianarebeja99@gmail.com 
 
Actually, the labor market is becoming more and more flexible and the 

digitalization process favors the emergence of new forms of work and 
corresponding to the development of this field. New atypical forms of work 
lead to the development of new business models. 

In this article, we intend to approach the following issues: the legal 
analysis of the probabion period as an instrument in the labour law, the 
organisation and the attributions of the factors involved in the conduct of the 
probationary period for civil servants, as well as reccomandations on the 
margins of the analysis performed. 

 
Piața muncii dispune de reguli stricte și angajatorii impun un 

spectru larg de rigori care necesită să fie respectate de către salariatul 
care urmează să fie angajat într-o anumită funcție. Una din 
prerogativele angajatorului reprezintă posibilitatea acestuia de a 
supune salariatul la o perioadă de probă. 

Actualmente, în Republica Moldova, instituția perioadei de probă este 
reglementată începând cu art. 49 din Codul muncii, care prevede că 
încheierea contractului individual de muncă, este determinat prin acor-
dul părților, ținându-se cont de prevederile legislației în vigoare și poate 
include, după caz, clauza cu privire la perioada de probă. Deci, părțile 
raportului de muncă au posibilitatea legală de a include în contract clauza 
accesorie cu privire la perioada de probă, iar rezultatul pozitiv urmare a 
unei evaluări reciproce implică cu sine și o angajare propriu zisă.  

Reieșind din doctrina Republicii Moldova, această instituție este 
abordată diferit, dintr-un prim punct de vedere ea este privită drept o 
„clauză de dezicere” a contractului de muncă, ceea ce ar presupune că 
angajatorul are posibilitatea legală să denunțe unilateral contractul, în 
termene legale. Într-o altă viziune, această instituție este privită drept 
un „contract încheiat sub condiție rezolutorie”, ceea ce presupune că 
îndeplinirea acestei condiții condiționează ulterior și încetarea retroactivă 
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a contractului în cauză. Mai mult ca atât, există păreri precum că perioada 
de probă este văzută într-o calitate de antecontract dar și sub forma unui 
contract încheiat pe o perioada de timp determinată. 

Totuși, pornind de la lipsa unei definiții exprese în Codul muncii al 
Republicii Moldova, ne raliem opiniei doctorului în drept, Tatiana 
Macovei, care definește perioada de probă drept o „clauză 
contractuală care stabilește durata de timp la care este supus 
salariatul în cadrul desfășurării unei relații de muncă, în interiorul 
căreia, angajatorul apreciază capacitățile profesionale și individuale 
ale salariatului, iar în cazul unui rezultat nesatisfăcător în perioada 
de probă, angajatorul dispune de dreptul de a-l concedia pe salariat”. 

Analizând practica de specialitate în domeniu, constatăm că peri-
oada de probă creează incertitudini în momentul angajării, în special 
pentru partea slabă a raportului juridic – salariatul. În 9 din 10 cazuri 
în Republica Moldova, concedierea la locul de muncă are loc din 
„proprie inițiativă”. Angajatorul va opta să accepte o cerere de conce-
diere din propria inițiativă decât să invoce alt motiv al concedierii din 
Codul muncii. Concluziile formulate sunt fundamentate pe analiza 
numeroaselor decizii ale Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea 
Discriminării și Asigurarea Egalității a RM, în mod special: Decizia 
din 31 martie 2020 în cauza nr. 24/20, Decizia din 28 februarie 2017, 
cauza nr. 512/16. Cercetând problematicile deduse spre judecare, 
concluzionăm că părțile contractante nu creează o relație de muncă 
autonomă și distinctă, ci introduc în acest raport contractul tipic, 
drepturi și obligații complementare. Astfel, raționamentul care poate fi 
desprins din analiza practicii, este că, la încadrarea în câmpul muncii, 
de regulă actele normative naționale, inclusiv cele adoptate la nivel de 
unitate, trebuie să conțină prevederi cu referire la condițiile care 
urmează a fi întrunite pentru a accede într-o anumită funcție. Natura și 
caracterul aptitudinilor profesionale necesare diferă în raport cu 
specialitatea, complexitatea atribuțiilor și funcția care urmează a fi  
exercitată de o anumită persoană. 

În legislația Republicii Moldova, potrivit art .60 din Codul muncii, 
perioada de probă se aplică pe un termen de 3 luni şi, respectiv, de cel 
mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabi-
lului-şef şi altor persoane cu funcţie de răspundere lista cărora se 
aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor.  

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_neconstatare_24_-2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_neconstatare_24_-2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_512_2016_expediat_depers__9040245.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_512_2016_expediat_depers__9040245.pdf
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În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se 
stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.  

Pe de altă parte, perioada de probă nu foate fi aplicată în mod 
deliberat, în pofida faptului că este o clauză facultativă, potrivit 
legislației, aceasta nu poate fi aplicată următoarelor categorii de 
salariați: a) persoanelor în vârstă de până 18 ani; b) persoanelor 
angajate prin concurs; c) persoanelor care au fost transferate de la o 
unitate la alta; d) femeilor gravide; e) persoanelor cu dizabilități; f) 
persoanelor alese în funcţii elective; g) persoanelor angajate în baza 
unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni. 

Cercetările arată că sistemele de responsabilizare a angajatorilor 
contravin intereselor acestor categorii de persoane prin crearea unei 
posibile surse de discriminare împotriva acestora. Norma are un 
profund caracter protecționist, astfel, statul arătând grija deosebită față 
de această categorie de salariați. 

Perioada de probă ar putea fi privită ca o perioadă de supraveghere 
în care angajatorul urmează să definitiveze: capacitatea salariatului de 
a îndeplini calitativ, independent și în timpul stabilit sarcinile, dar și 
capacitatea acestuia de a folosi corect instrumentele puse la dispoziția 
acestuia, capacitatea de planificare a timpului și gestionarea stresului. 

Deși legislația RM nu prevede necesitatea evaluării capacităților 
salariaților de comunicare, lider, creativitate, inițiativă și muncă în 
echipă, acestea sunt niște criterii înalt apreciate în practică, reieșind 
din simplul raționament că un salariat cu inițiativă, comunicabil este 
net superior apreciat din punctul de vedere al personalității. 

În ceea ce ține de funcția publică și statutul funcționarului public, peri-
oada de probă pentru funcționarul public debutant are drept scop verifica-
rea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor profesionale în îndeplinirea 
funcției publice, formarea practică a funcționarilor publici debutanți, pre-
cum și cunoașterea de către aceștia a specificului administrației publice.  

Procedura de organizare a perioadei de probă, evaluare a activității 
funcționarului public debutant, cât și drepturile și obligațiile specifice, 
se aprobă de către Guvern. În scopul completării Legii 158, Guvernul 
a aprobat Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcțio-
narul public debutant. Acesta reglementează: modul de organizare și 
desfășurare a perioadei de probă pentru funcționarul public debutant; 
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procedura de evaluare a activității funcționarului public debutant și 
atribuțiile factorilor implicați în procesul de organizare și desfășurare 
a perioadei de probă. 

Perioada de probă este organizată de subdiviziunea Resurse umane 
împreună cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant, 
aceasta se desfăşoară în baza unui program individual, elaborat de 
subdiviziunea resurse umane împreună cu conducătorul direct al 
funcţionarului public debutant şi mentorul său, şi este necesar să fie 
aprobat de către conducătorul nemijlocit al autorităţii publice. Conco-
mitent, acest program cu privire la perioada de probă se aprobă 
inclusiv cu actul de numire în funcţie a funcţionarului public debutant. 

Din anul 2009, au început a fi evaluate performanțele salariaților și 
apreciate performanțele profesionale ale fiecărui funcționar public și 
drept consecință a fost îmbunătățit considerabil managementul intern 
al autorităților publice, printr-o planificare, coordonare și organizare a 
activității funcționarului public mai bună. 

În scopul perfecționării cadrului normativ ce reglementează 
instituția respectivă și înlăturării problemelor stabilite, în vederea 
creării premiselor normative pentru aplicarea uniformă și eficientă, au 
fost formulate următoarele propuneri: 

1) Motivarea din punct de vedere financiar și economic a mento-
rilor care ghidează funcționarii publici debutanți pe parcursul perioa-
dei de probă. 

2) Monitorizarea, înregistrarea și raportarea corectă a activităților 
de instruire la care participă funcționarii publici debutanți. 

3) Includerea/perfecționarea planului de instruire a funcționarilor 
publici debutanți. 

4) Organizarea meselor rotunde/instruiri cu tematici legate de pro-
cedura privind perioada de probă a practicienilor din departamentele de 
resurse umane, astfel încât să se facă schimb de experiențe și bune prac-
tici în scopul identificării acțiunilor ce ar rezolva problematicile apărute. 

5) Revizuirea și perfecționarea procedurii de evaluare a perfor-
manțelor profesionale în vederea creșterii capacității autorităților de a 
atrage și păstra personal calificat. 

Recomandat 
Aliona CHISARI-RURAK, dr., lector univ. 
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PARTICULARITĂȚILE PSIHICE  

ALE INFRACTORULUI 

 

Nicoleta LUCA, studentă 

CZU: 343.221:343.95:159.97 nicoletaluca166@gmail.com 

 
Criminological research on the study of the personality of the offender, in 

recent decades or multiplied a lot, due to the rigorous topicality. From a 

criminological point of view, the concept of criminal has a complex meaning 

due to the bio-psycho-social conditionings that determine man to break the 

law. Criminology has analyzed and continues to study the biological, 

psychological, social, economic coordinates, etc., which are relevant for 

choosing the criminal conduct and taking action. 

 

Odată cu trecerea anilor, omenirea evoluează într-un ritm alert, la 

fel și studiile criminologiei privind personalitatea infractorului. 

Datorită studierii personalității infractorului, se descoperă noi căi de 

prevenire și combatere a infracțiunilor. Criminologia studiază înconti-

nuu ansamblul de factori biologici, psihologici, sociali etc., care 

preced trecerea la actul infracțional. Însuși conceptul de infractor con-

chide din condițiile biopsihosociale ce-l determină pe individ la nesu-

punere față de legile statului. Acești indivizi sunt considerați un esec 

al procesului de socializare, deoarece încalcă legea penală în vigoare. 

În literatura autohtonă, se evidențiază Igor Ciobanu [1]. Acesta re-

latează despre procesul de dezvoltare a omului la anumite etape ale vie-

ții, la anumite vârste, dar nu răspunde concret la întrebarea: la ce vârstă 

și în ce condiții se formează ideile antisociale, gândurile negative 

privind acțiunile ulterioare. Igor Ciobanu afirmă că: ,,Este nevoie de-a 

studia personalitatea fiecărui infractor minor în parte și de-a stabili la 

fiecare caz în parte care au fost cauzele ce l-au determinat spre acte 

criminale și la ce etapă de dezvoltare el a pornit pe calea criminală”. 

Autori precum Di Tullio au cercetat și examinat cu intensitate 

procesele de criminogeneză și criminodinamică, concluzionând 

trăsături de bază ale infractorului, precum: 

 egocentrism, ceea ce determină ca individul să fie egoist și in-

dividualist; 
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 labilitatea, este o construcție psihică și morală slabă, schimbă-

toare; 

 agresivitatea, tendința spre violență. 

În multe cazuri, egocentrismul se poate asocia cu egoismul, care 

înseamnă punerea intereselor proprii mai presus de cele ale altor 

oameni şi a societăţii; lipsa sentimentului de simpatie şi de genero-

zitate pentru alţi oameni. Rolul egocentrismului, combinat cu cel al 

egoismului, este foarte mare în declanşarea şi trecerea la criminal [2]. 

Labilitatea emoţională se referă la schimbarea bruscă, frecventă şi 

exagerată a dispoziţiei, cu apariţia unor sentimente sau emoţii 

puternice (râs sau plâns necontrolat, iritabilitate sau temperament 

sporit). Aceste emoţii foarte puternice sunt exprimate uneori într-un 

fel care nu corespunde cu starea emoţională a persoanei. 

Agresivitatea este o interacțiune socială deschisă de multe ori dău-

nătoare, interacțiune socială, cu intenția de a provoca daune sau alte 

neplăceri altui individ. Aceasta poate avea loc fie ca răspuns la altceva 

sau fără provocare. La om, frustrarea produsă de blocarea unor obiec-

tive poate provoca agresivitate. 

Personalitatea, precum şi individul, este un produs integral al pro-

ceselor ce stau la baza raporturilor sociale ale subiectului. Dar există o 

trăsătură distinctă a personalităţii care este determinată de natura 

relaţiilor ce au format-o: a relaţiilor sociale în care se implică doar 

omul în scopul unei realizări obiective. Datorită interacţiunilor perma-

nente ce au loc între factorii endogeni şi exogeni, personalitatea nu 

este o structură statică, ci una dinamică. Modelarea socială se bazează 

pe necesitatea istorică de afiliere, manifestată în dorința individului de 

a face parte dintr-un grup, realizând în cadrul lui aspirația de auto-

identificare și autoafirmare, oferindu-i o stare de protejare. Prin mode-

lare se formează abilitățile, deprinderile și conduitele sociale. Cu cât 

mai des contactează indivizii, cu atât mau ușor și mai bine ei însușesc 

comportarea unii față de la alții. 

Fiind integrată într-un anumit grup, persoana suportă consecințele 

apartenenței sociale, realizate în forma unor relații socioafective. 

Acest proces de integrare se desfășoară în căteva etape succesive. A 

aparţine unui grup înseamnă a pătrunde, a accepta şi a respecta 
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coeziunea grupului respectiv. Un rol important în formarea personali-

tăţii infractorului îl joacă influenţele negative exercitate asupra mino-

rului şi tânărului de către micromediul social ambiantal imediat, şi mai 

ales, de către grupul său de anturaj. 

Cu toate acestea, nici mediul social şi nici natura informaţiilor, şi 

chiar a căilor lor de difuzare nu este omogenă, felul de receptare 

individuală a oricăror informaţii socioculturale depinzând, până la 

urmă, în mare măsură, de modul de receptare al fiecărui individ. 

În concluzie, principala trăsătură a personalităţii criminale o 

constituie orientarea antisocială, indiferent de ce natură şi din ce 

direcţie este stimulată. 

Din punct de vedere criminologic, luarea în considerare a vârstei 

indivizilor este importantă, deoarece dinamica comportamentului 

infracţional urmează o curbă specifică în raport cu aceasta. Structura 

infracţiunilor prezintă unele particularităţi în raport cu vârsta celor în 

cauză. Astfel, cele mai numeroase infracţiuni sunt săvârşite de către 

persoanele aflate la vârsta adolescenţei şi a tinereţii. Numărul infrac-

ţiunilor se reduce în cazul persoanelor ajunse la vârsta maturităţii (vâr-

sta realizării depline pe plan biopsihic, familial, social) şi scade simţi-

tor odată cu intrarea persoanelor în anii bătrâneţii, ani caracterizaţi 

prin unele procese fireşti de involuţie. Rezultă deci că curba activităţii 

infracţionale are o traiectorie specifică – ascendentă, staţionară, des-

cendentă – în raport cu vârsta indivizilor antrenaţi în această activitate. 

În ce priveşte structura calitativă a criminalităţii, se constată că în 

vărsta adolescenţei şi tinereţii sunt specifice infracţiunilor a căror 

săvârşire presupune mai multă forţă fizică şi temeritate (de exemplu, 

manifestări de violenţă, furturi etc.), în timp ce vârstei adulte şi înaintate 

le este specifică săvârşirea de infracţiuni care cer mai mult rafinament, 

calcul, prudenţă şi experienţă de viaţă (de exemplu, delapidările, falsul, 

evaziunea fiscală, corupţia, contrabanda, infracţiuni contra justiţiei). 

Pentru criminologie prezintă un interes cu totul aparte infracţiunile 

săvîrşite de minori (delicvenţa juvenilă), a cărei periculozitate socială 

este cu totul deosebită şi a cărei prevenire trebuie să constituie unul 

dintre punctele centrale ale activităţii tuturor factorilor educaţionali, a 

politicii penale a oricărui stat. 
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Pentru caracterizarea personalităţii se utilizează particularităţile 

psihice centrale, şi anume: temperamentul; caracterul; aptitudinile; 

inteligenţa. 

Aceste particularităţi psihice iau parte nemijlocită la constituirea 

personalităţii infractorului, ele formând ansamblul însuşirilor, stărilor 

şi proceselor de natură subiectivă ale individului, determinate de 

mecanismele sale cerebrale şi de interacţiunea acestora cu lumea 

înconjurătoare. 

Scopul studierii caracteristicilor generale ale infractorului constă în 

a evidenţia unele trăsături specifice, proprii, ale infractorului, deosebi-

te de cele ale noninfractorului. Aceste deosebiri pot fi de natură sau 

deosebiri de grad. În criminologia modernă se afirmă cu putere atât 

criminalii, cât şi necriminalii, fiind impuşi să comită faptele din cauza 

trebuinţelor şi tendinţelor, cum ar fi: foamea, afirmarea de sine, teama, 

mânia, sentimente, pasiuni etc. Caracteristica principală a unui crimi-

nal este trăsătura în exces, pe care nu o poate stăpâni. Aici adăugăm 

voinţa slabă şi lipsa de putere de inbihiţie, astfel criminalul nu-şi poate 

controla setea de a-şi satisface nevoile. De asemenea, o caracteristică 

de bază a criminalilor este nivelul scăzut de inteligenţă. În cercetările 

psihologice privind infractorul, se subliniază în mod constant nivelul 

mintal scăzut. Astfel se constată că: cei ce comit infracţiunea de furt 

sunt 34% debili şi 26% sunt înapoiaţi mintal; cei ce comit omoruri 

47% sunt debili mintali şi 50% sunt înapoiaţi mintal. 

Referințe: 
1. CIOBANU, Igor. Criminologie.Vol. I. Chișinău: Cartdidact, 2007. 210 p. 

ISBN 978-9975-9912-1-6. 

2. CIOBANU, Igor. Criminologie.Vol. I. Chișinău: Cartdidact, 2007. 210 p. 

ISBN 978-9975-9912-1-6. 

Recomandat 

Igor CIOBANU, dr., conf. univ. 
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JUSTIȚIA JUVENILĂ RESTAURATIVĂ 

 

Nicoleta ZUBCU, studentă 

CZU: 343.224.1:343.811 zubcu0069@gmail.com 

 

Justiția juvenilă restaurativă constituie un mecanism ce ia amploare 

pe plan inernațional și care necesită a fi inclus în cadrele naționale ale 

statelor, emanând ideea că acele persoane care victimizează o altă sau 

alte persoane sunt obligate să remedieze situația creată, prin 

restabilirea dreptății și compensarea pierderilor sau prejudiciilor aduse 

victimelor sau comunității în general. 

Simțim actualitatea și necesitatea de a fi pusă în discuție tema dată, 

întrucât minorii sunt ființele vulnerabile ale familiei umane, ființele 

cele mai ușor de influențat, care în majoritatea cazurilor săvârșesc 

infracțiuni fiind impuși de situația în care trăiesc, de mediul ce-i 

înconjoară. Prin urmare, dacă noi, comunitatea cu drept de stabilire a 

pedepsei, vom alege o pedeapsă privativă de libertate, în special 

detenția, nu vom face nimic altceva decât să distrugem și mai tare 

bobul valorilor umane implantat în suflețelul copilului. 

Datorită denumirii sale, ce emană un caracter reparatoriu, 

principiile pe care-și zidește bazele sunt cele referitoare la dorința 

voluntară a fiecărei părți de a participa la programele restaurative, 

având la dispoziție accesul liber la toate instituțiile ce le pot ajuta, iar 

din partea celor din urmă se asigură rapiditatea și siguranța implicării 

în soluționarea conflictului apărut. Se asigură un proces echitabil, fără 

discriminare, în care victima să fie despăgubită pe deplin, iar minorul 

în conflict cu legea să fie readus pe calea corecției prin metode 

neprivative de libertate. 

Astfel, prezența unui cadru îngrijorător cu privire la persistența 

fenomenului infracționalității printre rândurile minorilor denotă 

ineficiența programelor coercitive ale statului, bazate pe aplicarea 

pedepsei privative de libertate, pe izolarea infractorului minor. Aici   

s-a simțit nevoia de a se face apel la măsurile alternative detenției 

reglementate de legislația în vigoare, printre cele mai importante 

menționându-se probațiunea (Legea cu privire la probațiune nr. 8 din 
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14.02.2008), monitorizarea electronică, ca obligație impusă persoa-

nelor cu suspendarea condiționată sau parțială a executării pedepsei 

(art. 90 alin. (6) lit. h) și art. 901 alin. (5) CP RM), amenda (art. 64 CP 

RM), privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita 

o anumită activitate (art. 65 CP RM), privarea de dreptul de a conduce 

mijloace de transport sau anularea acestui drept (art. 651 CP RM), 

munca neremunerată în folosul comunității (art. 67 CP RM). 
Dintre aceste pedepse neprivative de libertate, cea mai eficientă și 

căreia i-am oferit mai mare atenție este probațiunea, începând tot mai 
mult să ia amploare pe plan național, ceea ce este un lucru îmbucură-
tor. Câmpul ei de manifestare se împarte în patru faze, prima este pre-
sentențială (înainte de a fi pus sub învinuire minorul), sentențială (în 
timpul judecării cauzei), penitenciară (în timpul ispășirii pedepsei în 
penitenciare) și cea postsentențială (după liberare din locurile de de-
tenție și ajutarea la reintegrare în mediul social). Un rol aparte îl au 
programele probaționale, dezvoltate de Inspectoratul Național de Pro-
bațiune, în strânsă coroborare cu Insitutul de Reforme Penale și Aso-
ciația pentru Justiția Penală Participativă, cum ar fi Programul proba-
ţional „Motivaţia spre schimbare”; „Asistenţă psihosocială la etapa 
presentinţială”; Programul pentru reducerea comportamentelor pre-
delincvenţionale şi infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la 
risc; Program de diminuare a agresivităţii; „Drink & Drive”, ce-și ia 
avânt în perioada actuală; Programul de reducere a abuzului de 
substanţe (PRAS) și Programul de pregătire pentru liberare a 
persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate.  

Pentru a înțelege care este diferențierea dintre tipul justiției pus în 
discuție și cea clasică, retributivă, am propus o analiză comparativă a 
acestor două, întrucât „...cadrul contemporan situează justiția într-o 
geometrie a două plane, ce interacționează și se interpătrund drept un 
Yin-Yang” [1, p. 20]. Ambele paradigme comportă separat același 
scop, același ideal de bine, în concret, de a readuce fenomenul 
criminalității la cel mai de jos nivel, problematica supusă atenției fiind 
nu diferențierea lor drept una prielnică și alta nu, dar orientarea spre 
identificarea celei mai puternice dintre ele două. 

Dacă obiectivul de bază al justiției restaurative este reparația 
prejudiciului social apărut ca urmare a comiterii infracțiunii, atunci în 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

78 

cazul celei retributive are loc transpunerea unui prejudiciu social spre 
altul, o înlocuire a lor, iar infracțiunea în cazul primei este privită 
drept o agresiune a unei persoane asupra alteia, o daună adusă 
comunității, per a contrario, în cazul celei clasice este privită ca o 
încălcare, violare a legilor statului, a unui ideal abstract. Justiția 
reparatorie recunoaște implicarea celor trei participanți într-un dialog 
social, în mod egal: victima, infractorul și comunitatea, pe când la cea 
retributivă întreaga acțiune în soluționarea cazului este dirijată de către 
stat, prin instituțiile sale componente. Prima se bazează pe un caracter 
reparatoriu, în care atât victima, cât și minorul aflat în conflict cu 
legea să se simtă protejați și așezați pe bancheta din față a deciziei pe 
caz, ceea ce paradigma retributivă nu face, din contra, victimei și 
infractorului le sunt ignorate dorințele în propunerea soluționării 
cazului. Un alt caracter este și soluționarea conflictelor, ce la justiția 
restaurativă se axează pe dialog și negociere dintre părțile implicate, 
iar la cea de-a doua soluționarea conflictelor are loc pe baza unui 
proces bazat pe norme, un proces rigid și deseori neținând cont de 
doleanțele și starea în care se află ambii subiecți ai conflictului. 

Necesarmente de a înțelege ce ramuri mai cuprinde conceptul justi-

ției restaurative, am recurs la elucidarea conceptului de dejudiciarizare 

a cauzelor penale cu implicarea minorilor în conflict cu legea. Astfel, 

el presupune țărmuirea sintagmei de „justiție în interesul copiilor”, 

„...o justiție accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată la și 

concentrată pe necesitățile și drepturile copilului, inclusiv drepturile la 

un proces echitabil, de a participa la și de a înțelege procedurile, la 

viața privată și de familie și la integritate și demnitate” [2, p. 51]. 

Important în cadrul ei este evidențierea mecanismului medierii (legea 

cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015), întrucât ea poate fi 

privită ca cea mai lejeră și productivă soluție pentru rezolvarea conf-

lictelor, evidențiindu-se un dialog bine fundamentat dintre părțile 

aflate în conflict, ajutându-i să negocieze, iar mediatorul facilitează 

această interacțiune soluțiile identificate de comun acord, și nu 

impuse, ceea ce contribuie atât la crearea unui sentiment de echitate, 

în percepția părților, cât și la obținerea mai rapidă a soluțiilor, 

excluzând cheltuieli suplimentare. 
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Ceea ce ne-a mirat este cadrul practic național, în care atenția ju-
decătorilor, în majoritatea cazurilor, este concentrată spre ajutarea mi-
norilor aflați în conflict cu legea, precum și analiza dorințelor victime-
lor. În cauzele analizate, am observat o predispoziție spre urmărirea de 
către minori a unui program probațional, cel mai des aplicabile fiind 
art. 90 CP RM și art. 901 CP RM, amploare căpătând și monitorizarea 
electronică (art. 90 alin. (6) lit. h) și art. 901 alin. (5) CP RM). 

Întru înțelegerea circulației ideii de protecție a minorului aflat în 
conflict cu legea penală, de ajutor, s-a simțit nevoia de a vedea cum 
interacționează cadrul instituțional, în care locul de frunte îl ocupă 
Serviciul de Probațiune. El își deschide rădăcinile și în cadrul celorlalte 
instituții extreme în prevenirea comiterii faptelor penale, precum și 
reintegrarea minorului, acestea fiind Administrația Publică Locală; Or-
ganele de asistență socială; Instituțiile de Învățământ; Asociațiile obștești; 
Poliția și Procuratura, și Avocatul. Cooperarea dată este datorată faptului 
că obiectivul statutului nu este doar a adopta prevederi legale necesare 
pentru reglementarea cauzelor cu implicarea minorilor, a precondițiilor 
unui tratament prietenos, dar și să asigure punerea în practică a lor, 
extreme pentru respectarea interesului superior al copilului. 

Spre final, ne raliem la opiniile expuse în literatura de specialitate în 
care se consideră că „Jusiția restaurativă oferă victimelor oportunitatea de a 
se alătura, ca parteneri egali, reprezentanților comunității, profesioniștilor 
care asistă pe infractori, practicienilor justiției și furnizorilor de servicii 
pentru victime, în planificarea, implementarea, evaluarea și perfecționarea 
programelor și practicilor de justiție restaurativă” [3, p. 91]. 

Referințe: 
1. RĂDULESCU, Sorin M., BANCIU, Dan, DÂMBOIANU, Cristina. 

Justiția restaurativă. Tendințe și perspective în lumea contemporană. 
București: Luminalex, 2006. 

2. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Gene-
rală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York. În vigoare din 
20 septembrie 1990, iar pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. 
Publicată în Ediţia oficială: Tratate internaţionale, 1998, vol. I. 

3. SEYMOUR, Anne. Justiția restaurativă pentru infractorii tineri și victi-
mele lor. În: Nouățile Justiției Juvenile, Corecția de Azi, 2002. 
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In this article we have analyzed the peculiarities of money laundering 

through cryptocurrencies. From a legal-criminal point of view, 

cryptocurrency is an intangible object in the context of money laundering. At 

the same time, we have established that it is essential to adopt a coherent and 

predictable legal framework in relation to cryptocurrencies. 

 

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaționale a generat, pe 

lângă numeroase beneficii, și fenomene negative. În particular, cons-

tatăm apariția unei noi modalități de spălare a banilor, și anume – prin 

intermediul criptovalutelor. Acest fenomen a devenit tot mai prob-

lematic din perspectiva depistării și a investigării. Tehnologiile infor-

maționale moderne oferă posibilitate infractorilor să rămână în umbră, 

ba chiar, datorită lacunelor legislative, să rămână și nepedepsiți. 

Actualmente, deși criptovalută (moneda virtuală) nu este privită ca 

o alternativă a banilor și nici nu intră sub incidența noțiunii în cauză, 

aceasta a devenit populară în rândul făptuitorilor. Ea le oferă făptuito-

rilor noi oportunități de comitere a infracțiunilor, inclusiv a spălării 

banilor. 

Cadrul normativ din Republica Moldova nu definește noțiunea de 

„criptovalută”. Acest vid legislativ trebuie suplinit prin adoptarea unui 

cadru juridic coerent și previzibil în raport cu criptovalutele. Totodată, 

distingem mai multe opinii ale teoreticienilor și putem identifica mai 

multe repere referitoare la spălarea banilor prin intermediul criptova-

lutelor în actele adoptate sub auspiciul unor organizații internaționale.  

Așadar, criptovalutele reprezintă banii digitali care folosesc crip-

tografia (codificarea) pentru a facilita tranzacții anonime online evi-

tând sistemul bancar, este un soft pe care îl poate utiliza oricine și este 

puțin probabil ca contul să fie asociat cu identitatea reală a utilizato-

rului datorită adresei care este formată dintr-un șir de aproximativ 30 

de caractere [1]. 
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Conform legislației Republicii Moldova, criptovaluta poate fi privi-
tă ca un activ incorporal în sensul art. 1321 CP RM, precum și ca „bun 
digital” – parte a patrimoniului unei persoane fizice sau juridice con-
form Codului civil. Prin urmare, din punct de vedere juridico-penal, 
criptovaluta reprezintă obiect imaterial în contextul spălării banilor.  

Este de remarcat că în unele acte adoptate sub auspiciul Uniunii 
Europene [2], Consiliului Europei [3] și al Organizației Națiunilor 
Unite [4], se operează cu noțiunea de „spălare a produselor 
infracționale”. Această din urmă noțiune este mai reușită.  

Spălarea de bani are ca obiect material sau imaterial bunurile (în 
cazul nostru – criptovaluta) care provin din comiterea unei infracțiuni 
principale/predicate. Sub acest aspect, se pune problema dacă 
aplicarea art. 243 CP RM este condiționată de existența unei hotărâri 
de condamnare pentru infracțiunea din care provin bunurile ilicite.  

În practica judiciară au existat situații de aplicare a art. 243 CP 
RM, fără a fi pronunțată vreo sentință pentru infracțiunea principa-
lă/predicată. 

La rândul nostru, constatăm că dispoziția art. 243 CP RM, nu 
conține prevederi referitoare la existența unei condamnări pentru in-
fracțiunea generatoare de produse infracționale. Totuși, considerăm că 
pentru aplicarea răspunderii conform art. 243 CP RM, trebuie să existe 
o sentință de condamnare pentru infracțiunea principală/predicată ge-
neratoare de venituri, care ulterior au devenit obiectul spălării banilor 
[5]. Sentința de condamnare pentru infracțiunea principală/predicată 
poate fi pronunțată anterior examinării unui dosar penal intentat 
pentru spălare de bani sau chiar concomitent, adică în cadrul aceluiași 
proces penal (asemenea situații sunt întâlnite în practica judiciară). 
Așadar, mai întâi trebuie să se constate vinovăția pentru infracțiunea 
principală/predicată, iar mai apoi – pentru cea subsecventă (spălarea 
banilor). Ne motivăm opinia prin necesitatea de a nu încălca principiul 
prezumției nevinovăției. 

Subiectul infracțiunii de spălare de bani poate fi același și pentru 
infracțiunea principală/predicată doar în ipoteza modalității normative 
art. 243 alin. (1) lit. a) CP RM. În cazul celorlalte modalităților 
normative nu poate fi unul și același subiect, în vederea neadmiterii 
dublei sancționări. 
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În altă ordine de idei, în urma analizei prin metoda comparației a 

faptei de spălare de bani și a altor fapte similare conexe (infracțiunile 

prevăzute la art. 199, 323, 330/2 CP RM), am identificat că elementul 

comun al acestora este reprezentat de infracțiunea principală/predicată 

care a condus la comiterea infracțiunilor subsecvente. 

Tragerea la răspundere pentru infracțiunile prevăzute la art. 330/2, 

art. 323, art. 243, art. 199 și art. 279 CP RM este condiționată de exis-

tența unei sentințe de condamnare pentru infracțiunea principală/predi-

cată. Odată nedovedită infracțiunea principală, persoana nu va răspun-

de pentru infracțiunea subsecventă, deoarece se prezumă că veniturile 

au o proveniență legală. Desigur, acesta nu se referă la infracțiunea de 

finanțare a terorismului cu mijloace de proveniență legală. 

Atât în cazul de finanțare a terorismului, cât și în cazul spălarii 

banilor, criptovaluta poate forma obiectul imaterial al acestora. Totuși, 

în cazul spălării banilor veniturile permanent vor avea o proveniență 

infracțională, pe când în cazul finanțării terorismului pot fi de 

proveniență atât legală cât și ilegală. Latura obiectivă a spălării banilor 

se conturează prin ieșirea din posesie a veniturilor pentru a se 

reîntoarce, pe când latura obiectivă a finanțării terorismului este 

caracterizată de ieșirea din posesie a resurselor. 

În altă ordine de idei, spălarea de bani nu poate forma concurs 

ideal de infracțiuni cu îmbogățirea ilicită. Prin aceeași faptă nu se pot 

comite concomitent infracțiunile menționate. 

Totodată, făptuitorul ar putea dobândi pe cale infracțională cripto-

valută. Din acest motiv, se impune o reconceptualizare a obiectului 

material al infracțiunii prevăzute la art. 199 CP RM. De asemenea, 

calitatea de subiect al faptei prevăzute în art. 199 CP RM nu o poate 

avea persoana juridică. Această omisiune este nejustificată. 

În fine, practica judiciară națională cu privire la spălarea de bani 

prin criptovalută nu am identificat-o, deși acest fapt nu este un 

indicator al lipsei fenomenului menționat. În schimb, am analizat 

practica judiciară a altor state (din România și din Statele Unite ale 

Americii), identificând un număr mic de sentințe de condamnare.  

Așadar, sistemul juridic al statelor lumii nu este pregătit pentru 

contracararea fenomenului spălării banilor prin intermediul criptovalu-
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telor, cu atât mai mult Republica Moldova. Prin aceasta se conturează 

necesitatea creării unui cadru legislativ cu privire la criptovalută 

pentru a ține pasul cu noile modalități de săvârșire a infracțiunilor. 

În urma studiului efectuat, venim cu următoarele recomandări: 

1) preluarea de către legiuitorul Republicii Moldova a definiției 

noțiunii de „criptovalută” oferită de către Banca Europeană, conform 

căreia „criptovaluta constituie o reprezentare digitală a valorii, care nu 

este emisă de o bancă centrală, instituție de creditare sau instituție 

emitentă de monedă electronică, care, în anumite circumstanțe, poate 

fi utilizată ca alternativă la bani” [6]; 

2) implementarea în Republica Moldova a propunerii de 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937; 

3) folosirea sintagmei „spălarea produselor infracționale” în titlul 

și conținutul art. 243 CP RM; 

4) completarea art. 132/1 CP RM cu „art. 199”;  

5) includerea persoanei juridice în calitate de subiect al infracțiunii 

de dobândire sau comercializare a bunurilor despre care se ştie că au 

fost obţinute pe cale criminală (infracțiune prevăzută la art. 199 CP 

RM); și 

6) completarea art. 323 CP RM cu un nou alineat cu următorul 

conținut: „Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare 

decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor.  

Referințe: 
1. Cryptocurrency. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency 

2. Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european 

de arestare și procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI). 

Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELE-

X%3A02002F0584-20090328  

3. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestra-

rea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului din 16 

mai 2005 (ETS nr.141). Disponibil: https://www.cna.md/public/files/le-

gislatie/conventia_consiliumului_europei_impotriva_spalarii_banilor.pdf 

4. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupţiei din 9 decem-

brie 2003. Disponibil: https://www.ani.md/sites/default/files/Conventia%-
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The present work comes to analyze the the previous doctrinal sources, the 

national judicial practice, the ECHR practice relevant to the subject under 
discussion. There is also talk about the practical problems of applying the 
legal norms and the small number of scientific studies carried out up to the 
current stage both in the country and abroad. The present study aims to come 
up with some proposals to amend the criminal legislation in order to ensure 
the proper conduct of justice in order to ensure the protection of natural 
resources through criminal law instruments. Because at the current stage we 
have on the one hand studies that show that the state of the environment is in 
continuous degradation and on the other hand the judicial practice in the 
field of crimes that infringes the protection of natural resources is at the level 
of the units. This is a complex research in which various comparative aspects 
were approached, including through the analysis of foreign legislation in the 
field of analyzed crimes. 

 
Introducere, actualitatea și importanța temei. La etapa actuală, 

subiectul protecției resurselor naturale, dar și al protecției mediului per 
general este tot mai des abordat și susținut atât la nivel national, cât și 
la nivel global. Printre provocările secolului XXI se enumeră interna-
ționalizarea și transnaționalizarea activității criminale. Întru argumen-
tarea caracterului transnațional al acestui tip de infracțiuni, caracterul 
devastator și gradul de pericol sporit al urmărilor prejudiciabile, poate 
fi menționat cunoscutul dosar „Aurul”, când ca urmare a ruperii bara-
jului de protecție a deșeurilor produse de S.A. „Aurul” din Baia Mare, 
România, la data de 30 ianuarie 2000, sistemul fluvial Baia Mare din 
nord-vestul României a fost poluat cu deșeuri metalurgice lichide, ce 
conțineau cianură. Până a ajunge la Marea Neagră, poluarea prin 
afluenți a ajuns în râurile Somes, Tisa și întru-un final în Dunăre [15]. 
Astfel, a avut loc poluarea transfrontalieră a Ungariei de către o sursă 
situată în România. 
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Atât doctrina națională, cât și cea internațională sunt mai puțin 
preocupate de analiza infracțiunilor prin care se aduce atingere 
protecției resurselor naturale, motiv din care am luat spre cercetare 
acest subiect. Printre cei mai inițiați doctrinari naționali în subiectul 
vizat se enumeră S. Brînză și V. Stati [2, p.1240-1282], care au 
realizat analiza juridico-penală conform legii penale naționale actuale 
[3], iar M. Boșcaneanu [1] s-a preocupat nemijlocit de problematica 
infracțiunii de poluare a apei. Dacă e să vorbim despre doctrina 
străină, atunci un aport deosebit este adus de studiile autorilor           
M. Duțu [9, p.347] și M. Gorunescu [12, p.279] care sunt preocupați 
de aplicarea răspunderii pentru infracțiunile de poluare a resurselor 
naturale, doctrinarii ruși I.V. Popov [21], S.I. Golubev [20], A.Iu. 
Bokovnea [19], conchid asupra importanței asigurării protecției resur-
selor naturale prin intermediul dreptului penal, autorii occidentali 
Michael J. Lynch [13] și J. Piret, C. Hennau-Hublet [14] remarcă 
apariția fenomenului criminalității de mediu, ca o formă nouă de 
comportament infracțional. 

Analizând evoluția istorică a incriminării infracțiunilor prin care se 
aduce atingere protecției resurselor naturale, primele reglementări ce 
îmbracă forma unor norme juridice de drept penal le regăsim în Codul 
penal român a lui Alexandru Ioan Cuza [11, p.91] din 1865, prin care 
se asigura mai mult protecția apei și a solului. Revenind la actualitate, 
în anul 2002 a fost adoptat Codul penal al Republicii Moldova [3] prin 
care se consacră un capitol aparte infracțiunilor ecologice, iar 
infracțiunile prin care se aduce atingere protecției resurselor naturale 
sunt prevăzute la art. 227-230, fiind asigurată protecția tuturor 
resurselor naturale, apă, aer, sol și subsol. 

Rezultatele cercetării. Ab inițio, pentru a face lumină în subiectul 
cercetat, menționăm că infracțiunile prin care se aduce atingere 
protecției resurselor naturale presupun patru componențe de 
infracțiuni diferite, vorbim aici despre: poluarea solului (art.227 CP 
RM), încălcarea cerințelor de protecție a subsolului (art. 228 CP RM), 
poluarea apei (art. 229 CP RM), poluarea aerului (art.230 CP RM). 

Penaliștii consideră în unanimitate că obiectul juridic generic al 
infracțiunilor de poluare a resurselor naturale coincide cu valoarea 
apărată de capitolul în care acestea se regăsesc în legea penală, ceea ce 
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presupune că aceasta este valoarea socială și relațiile sociale apărute în 
cadrul protecției mediului, pe când penaliștii autohtoni S. Brînză și   
V. Stati [2, p.1207] împart infracțiunile contra mediului înconjurător 
în cîteva secțiuni, acestea constând în protecția și conservarea 
resurselor naturale ca parte componentă a mediului înconjurător și 
posibilitatea oamenilor de a dispune de acestea. 

Tot aici trebuie să menționăm că fiecare dintre aceste infracțiuni 
reprezintă norme de trimitere, adică trebuie să existe încălcarea unei 
reguli cu caracter extrapenal ce a dus în consecință la poluarea resursei 
naturale. Astfel, înțelegem cauza caracterului complex al obiectului 

juridic special pentru fiecare din aceste patru infracțiuni, pe de o 
parte, vorbim despre obligarea respectării unor reguli cu caracter 
extrapenal prin intermediul legii penale și, totodată, relațiile sociale cu 
privire la prevenirea poluării oricărei resurse naturale. 

Fapta prejudiciabilă pentru fiecare din infracțiunile prin care se 
aduce atingere protecției resurselor naturale se poate manifesta prin 
acțiune sau inacțiune, specificul constând în multitudinea de modali-
tăți normative prin care aceasta poate fi realizată. 

La etapa actuală, conform prevederilor legii penale, aceste infracțiuni 
sunt privite drept componențe materiale, adică pentru ca infracțiunea să 
se considere a fi consumată, trebuie să survină urmările prejudiciabile, 
care de fapt pentru fiecare dintre aceste infracțiuni au un caracter 
complex, cât și prezența obiectului material sau imaterial, după caz. 

Astfel, în urma analizei juridico-penale a infracțiunilor de poluare a 
resurselor naturale din perspectiva doctrinară, studierii argumentelor ex-
puse în practica judiciară națională [8,16-18], studiul comparat al le-
gislației penale străine cu privire la incriminarea infracțiunilor ce fac 
obiectul prezentei cercetări (ne-a atras atenția Turcia și Muntenegru 
[5,7], care au introdus în legea penală norme distincte, inclusiv pornind 
de la forma de vinovăție, dar și de la analiza practicii CtEDO [10] sub 
imperiul art. 8 CoEDO[6], am ajuns la câteva concluzii și recomandări. 

În cazul în care nu survin urmările prejudiciabile secundare, fapta 
este calificată drept contravenție, considerăm prezenta încadrare 
juridică insuficientă și ineficientă, motiv din care susținem necesitatea 
modificării normelor de la art. 227-230 CP RM, și anume, primul ali-
neat să presupună o componență formală, iar urmările prejudiciabile 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

88 

să fie incluse în următoarele aliniate după gradul de pericol al aces-
tora. Doar că pentru aceasta Guvernul RM trebuie să efectueze studii, 
expertize și cercetări în domeniul poluării resurselor naturale, pentru a 
determina cantitățile de poluanți care reprezintă pericol pentru mediu, 
pentru viața și sănătatea persoanei, astfel încât să se poată prevedea 
riscurile aduse mediului prin fapta de impurificare sau otrăvire. 

De asemenea, opinăm asupra necesității introducerii de prevederi 

cu referire la răspunderea penală a persoanelor juridice constituite, dar 

încă neînregistrate, care în timpul formării patrimoniului comun, sau 

pregătirii de desfărurare a activității de întreprinzător, la fel pot comite 

infracțiuni ce lezează protecția și conservarea resurselor naturale. 

Trebuie să remarcăm practica statului român [4], în ceea ce ține de 

incriminarea infracțiunii de infectare a apei potabile ca produs de 

consum, prin care se aduce atingere protecției sănătății publice. Căci, 

după părerea noastră, infracțiunea de poluare a apei nu include această 

faptă prejudiciabilă. Prin art. 229 CP se incriminează atentarea la 

obiectul material apa ca element al mediului înconjurător, adică 

resursa naturală care constă în apele subterane și în apele de suprafață. 

Pe când infracțiunea de infectare a apei potabile atentează la obiectul 

material, apa sub formă de produs, care a fost scos din cadrul mediului 

și deja are o altă calitate juridică fiind livrată la consumatorul final, 

adică persoanei, cauzându-se prejudicii directe sănătății persoanei. 
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Întrucât unul dintre elementele constituitive și esențiale ale omului o 

constiuie dreptul la viață, apare justificată analiza raporturilor existente 

între aceste două noțiuni importante în cadrul infracțiunilor contra vieții. 

Viaţa omului apare ca valoare primară şi absolută, indispensabilă 

manifestării în sine şi, ceea ce este mai important, condiţie a continuităţii 

biologice a grupului social.  

 

Human life appears as a primary and absolute value, and more 

importantly, a condition of the biological continuity of the social 

group. 

The reality shows us that in society there have been and continue to 

be acts of guilty suppression of one's life. 

As an example we have the crime of infanticide, also known as 

neonaticide or the murder of the newborn child, considered as a very 

old criminal phenomenon. 

The victims of the crime of infanticide are newborn children, killed 

by their mother due to hunger, shame, rape or incest, the desire not to 

complicate the favorable evolution of the professional career of 

actress, ballerina, childbirth with complicated malformations, as well 

as the state of physical or mental emotional disorder caused by birth. 

Infanticide, being a variety of homicide, is committed by any 

action or inaction likely to suppress the life of the victim: suffocation, 

hitting, abandonment in the cold, etc. The deed must be committed 

during birth or immediately after birth when there are still traces of 

recent birth on the child's body and according to forensic medicine no 

later than 24 hours. If the murder took place later, the mother will 

answer according to letter d) paragraph (3) article 145 CCRM. 

A specific approach to the notion of infanticide can be found in the 

criminal doctrine of other states, in particular those in the Common 

Law family (USA, Canada, Australia, etc.). 
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Causing the death of a child intentionally is considered as 
"infanticide". The term of killing babies has a narrower meaning than 
the term "infanticide." 

Foreign authors distinguish two varieties of infanticide: 
Neonaticide – causing the death of a newborn baby within 24 hours 

after birth by his mother. 
Filicide – causing the death of the child after the expiration of this 

period of 24 hours. 
Neonaticide refers to the suppression of the life not of any child, 

but only to the killing of the newborn child committed by his mother 
in the first 24 hours after birth due to a mental disorder caused by 
birth. 

According to the author Lilia Gârlă, she considers that the notion 
of infanticide is not the best one, because it leaves room for many 
interpretations when we define the notion of infant. According to him, 
the relationship between a baby and a newborn is one of genus-
species: any newborn being a baby, but not every baby is a newborn.  
 Therefore, we are in favor of substituting the name of article 147 of 
the CCRM “Infanticide” with that of “Neonaticide.” 

As a result of studying the topic, the following conclusions were 
identified: 

 Infanticide as a social phenomenon has emerged since ancient 
times. 

 Infanticide is the word composed of the nouns "infant" which 
means child in the first months of life and "murder" which means 
consisting of lifelessness. 

 Causing the death of a child, who was born as a result of 
artificial triggering at the gestation period exceeding 22 weeks, must 
be qualified as murder. 

 Breathing must be recognized as the most convincing proof of 
the existence of human life, at the same time there may be cases when, 
without breathing, the child can prolong his life outside the mother's 
body, but similar to intrauterine life, that is only through blood 
circulation. 

 The subject is the responsible person who at the time of the 

crime reached the age of 14 years. 
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 The state of physical and mental disorder able to explain the 

deviant behavior of the woman is established by the contribution of 

doctors, within the forensic expertise. 

 According to Article 16 of the CCRM, the crime of infancy is 

classified as a less serious crime which provides for a maximum 

penalty of imprisonment up to and including 5 years. 

 The legal object is represented by the social relations regarding 

the right to life. 

 The material legal object is the child's body. 

 The objective side has the following structure: 1) the deed, 2) 

the prejudicial consequences, 3) the causal link, 4) the time of the 

crime. 

 The subjective side is manifested through guilt in the form of 

intention. The intention can be both direct and indirect. 

 For the existence of a special emotional state, which provides 

the basis for mitigating criminal liability under Article 147 of the 

CCRM, the following conditions must be met cumulatively: 

1. This state should be expressed in a physical or mental disorder; 

2. The given condition should be caused by birth; 

3. That state should have the effect of diminishing the 

discernment. 

Recommendations: 

1. The detection of families whose members suffer from mental 

illness, being prone to aggressive and self-aggressive actions. The 

supervision of people detained in psychoneurological dispensaries in 

the Republic of Moldova. 

2. Tightening the control over the obstetric-gynecological 

institutions that perform the abortion, especially in the cases of 

women with a long gestation period. Thorough control of the child's 

death in these institutions must be closely monitored. 
 Recomandat 

Sergiu BRÂNZĂ, dr. hab., prof. univ. 
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This study extends a detailed analysis of the effects produced on the 

criminal punishment in the presence of mitigating or aggravating 

circumstances, as well as their imminent role on the individualization of the 

criminal punishment, as it aims to distinguish and rank the criminal 

punishment so that, through each of the functions to achieve maximum 

consequence and influence, and criminal punishment becomes one of the 

main tools for defending social values against crime. 

 

Reflectând asupra tematicii respective, apare necesitatea fermă a 

unui studiu detaliat în materia efectelor pe care le generează circums-

tanțele atenuante și agravante în dreptul penal, deoarece problemele 

care privesc stabilirea și aplicarea pedepselor penale ocupă un loc 

central în teoria și practica dreptului penal, întrucât realizarea scopului 

pedepsei îl reprezintă prevenirea însăși a actului săvârșirii de 

infracțiune, iar aceasta poate fi realizată doar prin aplicarea unor 

pedepse just individualizate, prin urmare, în acest mod va putea fi 

posibilă instituirea unui mijloc cert de reeducare și de asigurare a 

realizării scopului scontat. 

În urma cercetării minuțioase a acestor date, putem extrage 

următoarele trăsături fundamentale prin care dezvăluim natura juridică 

a circumstanțelor atenuante și agravante: întâi de toate, ele reprezintă 

date ce caracterizează particularitățile individuale ale faptei infracțio-

nale concrete și a persoanei ce a comis-o și arată gradul prejudiciabil 

sporit sau redus al infracțiunii sau pericolul social sporit sau redus al 

persoanei vinovatului, contribuind la realizarea formelor răspunderii 

penale, de asemenea la stabilirea categoriei și cuantumului pedepsei 

penale: în al 2-lea rând, printre acestea sunt astfel de circumstanțe 

care: a) s-au realizat în perioada comiterii infracțiunii; b) nu sunt 

legate de fapta infracțională, dar caracterizează pericolul social sporit 

sau redus al persoanei vinovatului; c) nu influențează pericolul social 
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al persoanei vinovatului, dar creează efecte la stabilirea categoriei și 

cuantumului pedepsei penale, bazându-se pe principiul umanismului 

[1, p.33-37]. 

În conformitate cu art.78 alin.(1) CP RM, în cazul în care instanța 

de judecată constată circumstanțe atenuante la comiterea infracțiunii, 

pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: 

a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul 

corespunzător din Partea specială a prezentului Cod este mai mic de 

10 ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest minim; 

b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos; 

c) dacă pentru infracțiunea săvârșită se prevede detențiune pe viață, 

aceasta se înlocuiește cu închisoare de la 15 la 25 de ani. 

Analizând reglementările stipulate supra, observăm o diferențiere 

între sintagmele utilizate la art.78 alin. (1) lit. a) și b) în raport cu 

același alin. la litera c), astfel în cadrul primelor este utilizată 

sintagma: „pedeapsa poate fi redusă” sau „poate coborî”, în acest mod 

legiuitorul omite caracterul obligator al atenuării pedepsei penale, 

lăsând la discreția judecătorului de a decide asupra posibilității de 

minimalizare a pedepsei imputate. Spre deosebire de acestea, la 

același art. alin.(1) lit. c) lipsește expresia „poate”, ceea ce 

desemnează obligativitatea judecătorului de a atribui cauzei analizate 

o atenuare corespunzătoare a pedepsei. Datorită acestor menționări, 

observăm o lipsă de concordanță între reglementările înscrise la art.78 

alin.(1) CP RM care ca urmare înlătură caracterul obligatoriu al 

efectelor circumstanțelor atenuante. 

Dacă e să analizăm doar cadrul normativ al efectelor circumstanțe-

lor atenuante asupra pedepsei detențiunii pe viață în baza CP RM, 

observăm faptul că reglementarea din cadrul art. 78 alin. (1) lit. c) CP 

RM nu poate fi imputată în cazul săvârșirii infracțiunii de către femei 

sau minori, precum în cazul infracțiunilor ce sunt neconsumate aceste 

concluzii le tragem, în baza art. 71 alin. (3) CP RM și art. 81 alin. (4) 

CP RM [2, p.201]. 

Datorită menționărilor pct.11 din Hotărârea Plenului Curții Supre-

me de Justiție nr.8 din 11.11.2013 cu privire la unele chestiuni ce vi-

zează individualizarea pedepsei penale, care stipulează că în raport cu 
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art. 79 CP al RM, fixarea pedepsei sub limita minimă sau de oferire a 

unei pedepse mai blândă, se acceptă luându-se în considerare doar 

personalitatea infractorului în cazul prezenței circumstanțelor 

atenuante excepționale legate de motivul, scopul, rolul și 

comportamentul infractorului atât în perioada de până la comiterea 

infracțiunii, cât și în timpul și postcomitere a faptei ilicite. 

Factorii agravanți trebuie să fie formulați într-o formă clară, atât în 

legislație, cât și în jurisprudență. Prezența unei circumstanțe agra-

vante, fără îndoială, trebuie să fie probată de orice îndoială rezonabilă. 

Legislația penală a RM formulează în mod clar o multitudine de 

circumstanțe agravante și efectele lor. Cu toate acestea, practica nu 

pare să urmeze aceeași claritate ca legislația [3, p.53]. 

Trebuie de menționat că prezența circumstanțelor agravante nu 

poate să contribuie la înlocuirea pedepsei în niciun caz, de exemplu, în 

cazul pedepsei cu amenda, chiar dacă au fost constatate prezența 

circumstanțelor agravante, aceasta nu va putea fi înlocuită cu pedeapsa 

închisorii, de asemenea, pedeapsa închisorii nu poate fi modificată pe 

detențiune pe viață. 

În momentul stabilirii pedepsei penale, pot fi luate în calcul și 

acceptate ca circumstanțe agravante doar acele circumstanțe, care sunt 

expres prevăzute de lege, stabilite de organele de urmărire penală și 

introduse în conținutul rechizitoriului în conformitate cu art. 296 alin. 

(2) CPP. În situația în care vreuna din aceste circumstanțe ce sunt 

enumerate la art.77 CP reproșată inculpatului, fiind analizată în cadrul 

ședinței judiciare, nu și-a găsit confirmare, aceasta va fi exclusă din 

învinuire de către însăși instanța de judecată, prin stipularea motivelor 

în partea descriptivă a sentinței. 

Analizând această temă, am sesizat prezența mai multor divergențe 

în cadrul conținutului normativ al circumstanțelor atenuante și agra-

vante, fapt ce a generat confirmarea următoarelor propuneri de lege fe-

renda: 

– Se propune spre modificare art.76 alin. (2) CP al RM prin înlo-

cuirea expresiei „poate considera”, prin expresia „trebuie”, astfel încât 

norma respectivă să fie formulată în modul următor: „Instanța de 

judecată trebuie să ia în considerație drept circumstanțe atenuante și 
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alte circumstanțe ce nu sunt prevăzute la alin. (1), dar care ar putea 

influența în momentul individualizării pedepsei penale.” 

– Modificarea art.76 alin. (1) lit. f) în felul următor: „autodenunța-

rea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la identificarea 

infractorilor. De asemenea, recunoașterea vinovăției, cu respectarea 

condiției că această recunoaștere nu se realizează în cadrul unui acord 

de recunoaștere a vinovăției acceptat de instanța de judecată.” 

– Modificarea art. 76 alin. (3) în felul următor: La stabilirea pedepsei, 

instanța de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanța calificativă 

care este prevăzută de lege ca semn constitutiv al infracțiunii. 

– În scopul omiterii producerii unor confuzii în momentul aplicării 

legii penale, precum și interpretarea acesteia, este indispensabil de a 

face delimitare între circumstanțele atenuante și agravante generale ce 

sunt menționate la art. 76 alin. (1) și art. 77 alin. (1) CP RM de 

circumstanțele atenuante și agravante care reprezintă semne califi-

cative ale componenței de infracțiune. În această ordine de idei, 

circumstanțele agravante și atenuante ce reprezintă semne calificative 

ale componenței de infracțiune trebuie să fie definite ca circumstanțe 

calificative atenuante și, respectiv, circumstanțe calificative agravante. 

Referințe: 
1. GRAMA, Mariana, POPESCU, Dorin. Problemele clasificării circums-

tanțelor atenuante și agravante. În: Revista Națională de Drept,  februarie 

2014, nr. 2. 

2. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu. Sub redacția                

A. BARBĂNEAGRĂ. Chișinău: Centrul de Drept al Avocaților, 2003. 

3. Raport privind Aplicarea Sancțiunilor Penale în Republica Moldova. 

Elaborat de: Idlir PECI în baza contribuțiilor individuale și a datelor 

colectate de Vladimir GROSU, Natalia ROȘCA, Vasile CANTARJI, Ion 

GRAUR, Lilia IONIȚĂ, Tinca BODIU. Chișinău, 2021. 

4. Hotărârea Plenului CSJ a RM cu privire la unele chestiuni ce vizează 

individualizarea pedepsei penale nr. 8 din 11.11.2013. 
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MOBBING-UL ÎN CÂMPUL MUNCII 

 

Andreea RUSNAC, studentă 

CZU: 349.22:331.109  rusnac.andreea13@gmail.com 

  
The phenomenon of mobbing at workplace is more and more common in 

the Republic of Moldova and it is essential to detect cases of this appearance 

in all institutions where there are legal labor relations between people who 

are subjected to mobbing and those who use it to subjugate their victims. The 

elaboration of some laws and regulations will be an assistance of the 

employees who suffer from this trouble. 

 

Republica Moldova este un stat de drept și democratic, în care 

demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvolta-

re a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate de 

lege. Aceste valori, expres prevăzute în art. 1 alin. (3) al Constituției 

RM [1], sunt apărate, inclusiv împotriva unei fapte socialmente 

periculoase, săvârșite la locul de muncă, care este denumită diferit în 

literatura de specialitate: „hărțuire morală”, „hărțuire psihologică”, 

„psihoteroare”, „comportament abuziv”, „mobbing” și altele.  

Fenomenul este unul real în societate, chiar dacă nu este cunoscut 

sub denumirea de mobbing, iar o bună parte de oameni au fost victi-

mele acestui fenomen și nu au știut cum să reacționeze la timp pentru 

a-i stopa efectele negative ce nu au întârziat să apară. Din cauza necu-

noașterii de către victimă a drepturilor sale, cazurile de mobbing ră-

mân nedocumentate și nepedepsite, iar aceasta părăsește locul de mun-

că din proprie inițiativă, fără a solicita unele despăgubiri sau sancțio-

narea celuia care se face vinovat pentru hărțuirea la locul de muncă. 

Demisia nu este o soluție și nici nu este o cale eficientă de a scăpa de 

problemele de la muncă. Intenția salariatului de a demisiona nu face 

altceva decât să încurajeze manifestarea unui comportament imoral de 

către agresor față de o nouă victimă. Indubitabil, orice salariat are 

dreptul de a i se respecta demnitatea în muncă, de a se apăra contra 

umilirilor, intimidărilor, insultărilor, denigrărilor, violențelor verbale 

și chiar fizice exercitate asupra unui salariat de către un superior, un 
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coleg sau un grup de salariați ai aceleiași instituții în mod constant și 

intenționat.  

În vederea conturării unei imagini mai clare în ceea ce vizează 

mobbing-ul în RM la etapa actuală, am elaborat un chestionar în care 

am solicitat ca persoane din diverse categorii de vârstă și domenii de 

activitate să răspundă la diverse întrebări referitor la fenomenul în 

cauză. Rezultatele sondajului ne-au surprins și ne-au demonstrat faptul 

că marea majoritate a cetățenilor nu știu ce înseamnă mob             

bing-ul. Așadar, 55,2% dintre persoanele chestionate nu cunosc nimic 

despre acest fenomen, 34,5% au citit undeva despre el sau au auzit de 

la cineva și doar 10,3% cunosc foarte bine acest fenomen și s-au 

confruntat cu el. 

 
Fig.  Procentajul persoanelor care cunosc ce înseamnă mobbing 

 

Mobbing-ul este un fenomen ce se află la graniţă cu discriminarea 

şi poate fi doar parţial considerat un tip de discriminare. El se referă în 

principal la acţiuni de presiune psihologică realizate asupra unui 

salariat de către angajator sau un grup de colegi pentru a-l determina 

pe respectivul să părăsească jobul, în condiţiile în care concedierea lui 

nu este posibilă, nu are motive întemeiate din punctul de vedere al 

profesionalismului celui în cauză şi/sau ar atrage probleme legislative 

asupra angajatorului, având în vedere că temeiurile pentru concediere 

sunt expres prevăzute în art. 86 Codul muncii al RM [2, art.86]. 

Autorii Nicolai Romandaș, Eduard Boișteanu [3, p.153] oferă o 

definiție clară, concisă, care evidențiază trăsăturile caracteristice ale 

fenomenului: „Prin noțiunea de mobbing înțelegem o aplicare 
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sistematică și de durată de tratamente inadecvate și dăunătoare în 

privința unui salariat (subordonat sau superior), care poate cauza 

acestuia grave probleme sociale și psihologice”. 

Cu părere de rău, la ziua de astăzi, RM nu dispune încă de o legislaţie 

specifică cu privire la fenomenul de mobbing, lucru indispensabil în 

vederea combaterii problemei abordate, ci doar unele menţiuni indirecte 

şi elemente incipiente de adresare prin politică publică, cum ar fi: 

hărțuire, egalitate de șanse, discriminare, demnitate în muncă și altele. 

Astfel, Codul muncii al Republicii Moldova [2, art.1] stabilește că 

demnitatea în muncă reprezintă acel „climat psihoemoţional confortabil 

în raporturile de muncă, ce exclude orice formă de comportament verbal 

sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi, care poate 

aduce atingere integrităţii morale şi psihice a salariatului.” Conform art. 

2 din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii [4, 

art. 2], hărţuirea reprezintă „orice comportament nedorit care conduce la 

crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, 

având drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza 

criteriilor stipulate de prezenta lege”. 

În opinia noastră, reglementarea dreptului la demnitate al salariatului 

reprezintă o necesitate care are scopul de a evita orice tendinţe de în-

călcare a drepturilor acestuia printr-o interpretare greşită a relaţiei de 

subordonare ce se creează între cele două părți. Prin încheierea contrac-

tului individual de muncă, salariatul se obligă să respecte toate regu-

lamentele angajatorului, însă acesta nu renunță la viața sa privată, la 

demnitate, la respectarea personalității sale, la libertatea sa de exprimare.  

Lipsa de proceduri, descrierea neclară a sarcinilor asociate locului 

de muncă, subiectivismul şi arbitrariul în organizare, un management 

neatent sau dezinteresat, lipsa criteriilor corecte clare de promovare şi 

imposibilitatea promovării, inflexibilitatea mediului, obiectivele de 

dezvoltare ale companiei/instituţiei, sunt doar câțiva dintre factorii pri-

mordiali care facilitează apariția mobbing-ului. Acesta afectează, întâi 

de toate, performanţa profesională a victimei şi poate duce la alienare, 

depresie, demoralizare, pierderea încrederii în sine și a celor din jur, 

conflicte familiale sau are efecte în planul sănătăţii prin apariţia de boli pe 

fondul stresului, iar cel mai grav efect poate fi chiar sinuciderea. 
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O problemă precum cea a mobbing-ului trebuie, în primul rând, să 

fie identificată şi definită de către autorităţile publice şi principalii fac-

tori interesaţi ca fiind una de interes general (public), pentru care este 

necesar să se facă un efort sistematic de găsire de soluţii şi alocare de 

resurse pentru implementarea acestor soluţii, fiindcă demnitatea la 

locul de muncă este o valoare ce trebuie „să se simtă la ea acasă”, in-

diferent de tipul organizației. Efectele mobbing-ului nu se răsfrâng 

doar asupra victimei. Fenomenul pornește de la ea. Această situație 

am putea să o comparăm cu un lanț ce are mai multe verigi. E destul o 

singură verigă să se rupă pentru ca întregul lanț să se destrame. 

Mobbing-ul afectează mai întâi victima, apoi climatul de muncă, 

efectele acestuia se răsfrâng și asupra familiei victimei și ulterior 

întreaga societate. 

Immanuel Kant preciza că „umanitatea în ea însăşi este o 

demnitate; într-adevăr, omul nu poate fi utilizat de niciun om (nici de 

alţii, nici de el însuşi) doar ca un mijloc, ci întotdeauna trebuie tratat 

ca un scop în sine şi în aceasta constă mai exact demnitatea sa”. Kant 

nu exclude faptul că omul poate să fie utilizat ca un mijloc – ceea ce și 

este specific oricărui om care lucrează în serviciul altuia, însă el 

exclude ideea în sine ca omul să fie utilizat doar ca un mijloc și nimic 

mai mult, impunând utilizatorului (angajatorului în cazul nostru) să-l 

considere şi ca un scop în sine, adică a lua în considerare şi propriile 

interese (pe care un jurist le traduce în drepturi) ale acestuia şi de a  

nu-l trata ca pe o unealtă, o maşină, un animal domestic lipsit de orice 

autonomie. 

Referințe: 
1. Constituția Republicii Moldova nr. 01 din 29.07.1994. În: Monitorul 

Oficial, nr. 78/140 din 12.08.1994. 

2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003. În: 

Monitorul Oficial, nr. 159-162/648 din 29.07.2003. 

3. ROMANDAȘ, Nicolai și BOIȘTEANU, Eduard. Dreptul muncii: 

Manual. Chișinău 2015, p. 153. 

4. Legea RM nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103/355 din 29.05.2012. 
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CLAUSES DE RESPONSABILITÉ DANS LES CONTRATS  

DE COMMERCE INTERNATIONAL 

 

Anastasia TOMA, studentă 

CZU: 347.447 + 347.74 toma.nastasia1@gmail.com  

 
Această temă studiază aspectele cele mai importante ale regimului juridic 

al clauzelor privind răspunderea în contractele de comerţ internaţional. 

Cuprinde o analiză profundă a teoriilor, concepţiilor şi ideilor reprezentate 

de autori din diferite ţări şi de autorii naţionali. Practica judiciară, arbitrală 

internaţională şi naţională în domeniu este pe larg studiată. Analiza 

avantajelor şi lacunelor reglementărilor acestor clauze şi a instrumentelor 

dreptului uniform reprezintă obiectivul principal în acest studiu. 

Cunoaşterea diferitelor mijloace juridice de apărare a drepturilor victimelor, 

cauzate de neexecutare, relevă problemele practice bine definite. 

 

Le contrat est l’instrument juridique le plus important par lequel 

l’échange international de biens, de services et de connaissances est 

réalisé dans un monde en voie de mondialisation. Mais la valeur 

pratique et l'efficacité de tout contrat dépendent des mécanismes qui 

assurent son exécution, à savoir que la réalisation des dispositions 

contractuelles est l'objectif principal de tout contrat. Parmi les 

instruments de normalisation du droit matériel, la place centrale est 

occupée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats 

de vente internationale de marchandises (ci-après la Convention de 

Vienne)[1], qui est sans conteste l'une des conventions internationales 

les plus importantes. 

Deux grands instruments de ce genre ont vu le jour ces dernières 

années. Il s'agit des «Principes relatifs aux contrats de commerce 

international» élaborés et publiés par l'Institut international pour 

l'unification du droit privé (ci-après les Principes d'UNIDROIT) et des 

«Principes, définitions et règles typiques du droit privé européen. 

Projet de cadre de référence commun», (ci-après – Principes DCFR ). 

Cependant, nous devons noter que les instruments internationaux de 

normalisation du droit des contrats ne fournissent pas une réglemen-

tation exhaustive de la grande variété de relations qui naissent dans 
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l’échange international de biens et de services. Ainsi, dans le domaine 

des ventes internationales de marchandises, l'uniformité obtenue par la 

Convention de Vienne n'est que partielle. La portée de la Convention 

de Vienne est limitée; elle ne s'applique pas aux ventes de biens de 

consommation et, surtout, elle ne couvre que les ventes entre 

professionnels. Lorsqu'elle est destinée à être appliquée, la Convention 

de Vienne ne couvre pas tous les aspects de la vente. 

Dans les contrats de commerce international, les parties sont libres 

de convenir du montant de l'indemnité due par le débiteur qui n'a pas 

honoré ses obligations contractuelles envers le créancier. Si les parties 

concluent une clause contractuelle ou concluent un accord supplémen-

taire après la conclusion du contrat, mais avant que le dommage ne se 

soit produit, qui détermine à l'avance le montant de ce dommage, c'est 

la clause pénale (liquidated damages – eng., vetragsstrafe – germ.). 

L'institution de la clause pénale est inscrite dans tous les systèmes 

juridiques analysés. Les législations de la tradition roumaine sont 

basées sur des principes similaires de définition et de régulation de 

l'institution en question. 

En droit français, selon la définition formulée par le remarquable 

chercheur Denis Mazeaud, la clause pénale est vue comme «un contrat 

unilatéral et accessoire créé pour garantir, en menaçant une sanction, 

l'exécution d'une obligation principale et qui, en cas d'illégalité non-

exécution, donne au créancier le pouvoir d'exiger l'exécution d'une 

peine privée» [2, p. 369]. 

On sera cependant attentif au fait que certains droits recourent à 

des expressions différentes selon que la fonction de la clause est 

indemnitaire ou punitive [3, p. 339-345]. En droit anglais, par exemp-

le, l’expression « liquidated damages », fait référence à des clauses de 

dommages-intérêts forfaitaires tandis que les « penalties » visent des 

clauses à fonction comminatoire[4 ]. La distinction est importante 

dans les pays de common law parce que les « penalties » sont réputées 

nulles alors que la validité des clauses « liquidated damages » ne fait 

pas de doute.  

En ce qui concerne la reconnaissance de la clause pénale et son 

efficacité, il existe une différence majeure [5, p.381-406 ] entre la 
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common law et celles appartenant au système juridique continental: en 

common law la clause pénale est inapplicable, alors que dans le sys-

tème continental la clause pénale est, en principe, efficace. Les diffé-

rences entre les deux systèmes reposent sur la fonction remplie par la 

clause qui établit à l'avance les compensations que l'une des parties 

verse à l'autre, si elle n'exécute pas ses obligations contractuelles. 

On examinera d’abord la notion de clause exonératoires ou 

limitatives de responsabilités ou de garantie, en dressant les 

comparaisons nécessaires avec certaines clauses voisines.  

Clause exonératoire (exemption, exclusion or exculpatory clause – 

engl., Haftungsausschluss-klausel – germ.) c'est celui qui vise à 

exclure toute responsabilité du débiteur, ce qui prive le créancier du 

droit de réclamer réparation du dommage en cas d'inexécution de 

l'obligation par le débiteur [6, p. 183]. Clause limitative (clause 

limiting liability – engl., Haltungsbergenzungsklausel – germ.) c'est ce 

qui n'exclut pas totalement la responsabilité, mais en restreint 

seulement les conditions ou les effets [7, p.378]. En « common law », 

la distinction ne paraît pas se faire à ce niveau, puisque toutes les 

obligations contractuelles sont en principe conçues comme des 

obligations de garantie [8, p. 503-504].  

Les clauses limitatives de responsabilité sont à première vue très 

différentes. Elles jouent à l’avantage du débiteur, et non du 

créancier[9, p.132]. 

À la suite des recherches menées, il a été constaté que, malgré les 

efforts déployés pour unifier le droit du commerce international, le 

régime des sanctions pour non-exécution du contrat est souvent 

soumis à des réglementations nationales très variées. La connaissance 

des principes régissant les différentes réglementations juridiques 

nationales applicables aux contrats commerciaux internationaux en la 

matière est un avantage important pour les opérateurs du commerce 

international. Quant aux instruments de droit uniforme (la Convention 

de Vienne, les Principes d'UNIDROIT et les Principes DCFR), ils ont 

repris des éléments des systèmes de sanctions en cas d'inexécution des 

contrats, tant en droit continental qu'en common law. Les approches 

étant souvent très différentes, les auteurs de ces outils ont dû choisir 
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entre les solutions inscrites dans les deux grands systèmes juridiques 

ou tenté de trouver des solutions de compromis. 

References: 
1.  La Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises et 

les Incoterms/sous la direction de Y. DERAINS et J. GHESTIN. In: Actes 

du Colloque des 1 et 2.12.1989. Paris, 1990. 

2. MAZEAUD, D. La notion de clause pénale. Paris: LGDJ, 1992. 

3. A cet égard, il importe de distinguer les clauses pénales des dommages-

intérêts « punitifs » imposés par voie judiciaire (« punitive damages »). 

CREMADES, B. Liquidated damages, penalty clauses and punitive 

damages within international contracts, R.D.A.I., 2002. 

4. Le projet élaboré par la C.N.U.D.C.I. S’inspire de la double terminologie 

anglaise pour englober, en français, les « dommages-intérêts libératoires » 

et les « clauses pénales ». Tant la Convention Benelux que le Conseil de 

l’Europe ont retenu l’unique expression « clauses pénales ». 

5. ARISTIDES, N. Hatzis. Efficient penalty clauses in Common and Civil 

contract law. În: International Review of Law and Economics. 2003, no. 

22. 

6. LE TOURNEAU, Ph., CADIET, L. Droit de la responsabilité et des 

contrats. Paris: Dalloz Action, 2003. 

7. FONTAINE M., De Ly, F. Droit des contrats internationaux. Bruxelles: 

Bruylant; Paris: Forum Européen de la Communication, 2003.  

8. ZWEIGERT, K. et KÖTZ, H. An introduction to Comparative Law. 3 éd., 

1998. 

9. MAZILU, D. Dreptul comerţului inernaţional. Partea specială. Bucureşti: 

Lumina Lex, 2000. 

Recomandat 

Aurel BĂIEȘU, dr. hab., prof. univ. 

 

  



DREPT 
 

 

 105   

ANALIZA TEORETICO-PRACTICĂ  

A ÎMBOGĂȚIRII NEJUSTIFICATE 

 

Maria GOGU, studentă 

CZU: 347.42:343.357 maria.gogu1998@gmail.com 

 
The actuality of the analysis of the institution of unjustified enrichment is 

based on the practical problems of unjustified enrichment that arise in front 

of the disadvantaged person or the enriched person, concerning cases in 

which we are entitled to bring the action in return of unjustified enrichment, 

to apply the legal means of defense of the enriched person against the claim 

of restitution of the disadvantaged person or how we wiil be calculate the 

extent of enrichment. 

 

În fiecare zi putem fi posibilii actori ai instituției îmbogățirii 

nejustificate, primind unele informații, beneficiind de unele servicii 

sau de suportul altor persoane, folosind bunurile altuia pentru 

efectuarea unor profituri economice, culegând din greșeală roada de 

pe terenul vecin sau în alte cazuri. Astfel, nu toate profiturile sau 

avantajele sunt câștigate în viață pe cale dreaptă, unele câștiguri sunt 

nenaturale sau un rezultat al încălcării ordinii naturale.  

În acest sens, un izvor de obligații, distinct și autonom, privit ca un 

corector juridic al sistemului de drept și ca un principiu ce acoperă 

lipsa unor reglementări legale pentru a nu permite inechități sociale îl 

reprezintă instituția îmbogățirii nejustificate. 

În mersul istoric și evolutiv, instituția cercetată se prezintă ca un 

fapt juridic licit prin care are loc mărirea patrimoniului persoanei 

îmbogățite prin micşorarea corelativă a patrimoniului persoanei 

dezavantajate, fără ca pentru acest efect să existe un temei juridic sau 

o cauză justă [1, p.50]. Drept exemplu în cazul în care A a folosit 

tractorul care aparține cu drept de proprietate lui B, pentru a ara 

contra plată terenul agricol a lui C. În lipsa acordului lui B, A s-a 

îmbogățit și s-a mărit patrimoniul cu valoarea folosinței, iar C – cu 

valoarea serviciului de arat al terenului, pe când B a suferit un 

dezavantaj prin folosirea bunului său pentru a presta un serviciu în 

folosul altuia. În acest mod, îmbogățirea nejustificată reprezintă 
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situația în care persoană îmbogățită obține o îmbogățire nejustificată 

provocând un dezavantaj suferit de persoana dezavantajată. 

Supunem atenției că în calitate de subiect al îmbogățirii 

nejustificate pot fi nu doar un contractant, un terț la contract, titularul 

unui drept de proprietate asupra unui bun, dar și o persoană ce se 

folosește nejustificat de bun, contractanții unui contract sinalagmatic 

declarat sau constatat nul. 

Odată cu evoluția viziunii juridice, obiectul îmbogățirii nejustifi-

cate pe lângă bunurile, serviciile prestate sau lucrările efectuate le 

constituie operațiunile sau creațiile intelectuale cât și bunurile digitale, 

iteme, coduri de siguranță dintr-un joc online. Prezintă interes cazul 

care și-a găsit soluția, în data de 14 februarie 2019 [2], unde a fost 

înaintată o acțiune în justiție colectivă de către mai mulți locuitori ai 

Statelor Unite ale Americii, împotriva deținătorilor și difuzorilor 

oficiali ai jocului „Pokemon Go” – Nintendo Co. Ltd, pe motiv că 

aceștia au plasat „pokemonii” și „pokestopurile” pe proprietatea 

privată a terțelor persoane, fără permisiunea acestora. Din acest motiv, 

foarte multă lume pătrundea pe teritoriile private ale terților în 

căutarea „pokemonilor” și pentru a merge la „pokestopuri”. Recla-

manții au considerat că aceasta constituie o îmbogățire nejustificată, 

pe motivul folosirii bunurilor terților, fără permisiunea acestora, adică 

fără un temei legal. 

Pentru existența unei îmbogățiri nejustificate, se impune necesita-

tea enumerării următoarelor condiții ale îmbogățirii nejustificate: 

îmbogățirea unei persoane; dezavantajul suferit de o altă persoană; 

absența temeiului legitim ce justifică îmbogățirea; îmbogățirea unuia 

trebuie să se atribuie la dezavantajul altuia. 

Precum și am observat în exemplul cuantificat la începutul 

expunerii, faptul îmbogățirii nejustificate generează un raport 

obligațional în temeiul căruia îmbogățitul devine debitor al obligației 

de restituire al cărui creditor este cel însărăcit. Ceea ce creează 

îmbogățirea nejustificată din punctul de vedere al efectelor sale este 

obligația de restituire de care este ținut îmbogățitul. 

În cazul calculului întinderii îmbogățirii ce urmează a fi restituită 

ca urmare a constatării sau pronunțării nulității de către instanța de 
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judecată, trebuie de luat în calcul fiecare folosință nejustificată ce a 

avut loc și fiecare prestație. Astfel, în urma pronunțării nulității unui 

contract de vânzare a unui bun imobil, pe lângă îmbogățirea ce constă 

în bani și, respectiv, în bunul imobil, se vor calcula și prețul folosinței 

apartamentului/banilor, adică cât costă chiria pe piață a 

apartamentului, precum și cât va costa dobânda remuneratorie pentru 

utilizarea banilor. 

Deși îmbogățirea nejustificată implementează regula atribuirii tutu-

ror celor ce se cuvine legiuitorul moldav a inserat reglementări ce vin 

să apere persoana îmbogățită împotriva pretenției de restituire a 

persoanei dezavantajate vizând următoarele cazuri: Diminuarea 

îmbogățirii – în cazul în care circumstanțele îmbogățirii se modifică 

într-o așa măsură, încât face restituirea ei inechitabilă sau conduce la 

micșorarea patrimoniului, atunci obligația de restituire urmează să fie 

redusă sau inaplicabilă cu excepția cazului când persoana îmbogățită 

ar fi suferit dezavantajul chiar dacă nu obținea îmbogățirea. Restitui-

rea bilaterală – în cazul în care un act juridic este nul sau anulat, este 

ineficient cu efect retroactiv sau când hotărârea judecătorească ori alt 

temei de obținere a beneficiului este nevalabil cu efect retroactiv, 

obligațiile părților sunt corelative și urmează a fi efectuate simultan, în 

cazul nerestituirii îmbogățirea încetează să fie justificată. În cazul 

actelor încheiate cu bună-credință sau a uzucapiunii, precum și a 

împlinirii termenului de prescripție.  

Din punct de vedere practic, există cazuri când jurisprudența a 

admis posibilitatea dispariției îmbogățirii. În jurisprudența germană   

s-a stabilit că în situația în care îmbogățitul de bună-credință suportă 

cheltuieli voluptorii sau de lux, instanța îl scutește de obligația de 

restituire, deoarece s-a consumat irecuperabil substanța îmbogățită [3].  

Un caz, discutat în presă, a fost situația unei studente de la o 

universitate din Africa de Sud, ce a primit pe contul său bancar 14 

milioane de rand-zi (valuta națională a Africii de Sud). Primind banii, 

fără a căuta apartenența acestora, a început să-i cheltuie pe plăceri de 

viață, pe care nu și le permitea. Când compania ce a depozitat suma de 

bani pe contul studentei a aflat despre acea greșeală, au anunțat poliția 

și au solicitat restituirea banilor. Când au ajuns cu cererea în fața 
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studentei, s-a dovedit că ea deja a cheltuit 818.000 rand-zi, pe diferite 

luxuri de viață. Banii, ce se mai aflau pe contul studentei, au fost 

restituiți, iar referitor la suma de bani deja cheltuită, ea a afirmat că 

nu-i poate restitui, fiind o persoană săracă [4]. 

O particularitate a acțiunii în restituire a îmbogățirii nejustificate 

analizată în teza de licență o constituie caracterul subsidiar al acestei 

acțiuni. Acesta limitând dreptul al unui subiect de a introduce o 

acțiune în justiție, atunci când legiuitorul prevede anumite cerințe 

speciale care urmează a fi executate, probate (ex.: necesitatea probării 

titlului de proprietate la intentarea acțiunii în revendicare). Astfel, 

dacă legea conferă un mijloc juridic special pentru unele situații, 

persoana dezavantajată nu poate să uzeze de acțiunea în restituire a 

îmbogățirii nejustificate, având în vedere că legiuitorul a prevăzut o 

altă modalitate de a-și apăra drepturile și interesele. 

În concluzie, menționăm faptul că îmbogățirea nejustificată 

reprezintă o regulă morală și una din căile ce implementează 

principiul echității, producând drept efect atribuirea fiecăruia ceea ce-i 

aparţine. Remarcăm faptul că prezența elementului „nejustificat” nu 

transmite condițiile suficiente pentru existența îmbogățirii. Pe lângă 

faptul că trebuie să existe o îmbogățire a unei persoane, este necesar să 

existe un dezavantaj în detrimentul altcuiva sau pe seama altuia. 

Dezbaterile pe marginea necesității caracterului subsidiar al acțiunii de 

restituire a îmbogățirii nejustificate vor dura și vor face adesea 

inaplicabilă instituția. Considerăm că caracterul subsidiar al 

îmbogățirii nejustificate provoacă un efect și o consecință negativă. 

Or, prin eliminarea caracterului subsidiar, cu excepția materiei 

contractuale, ar spori rolul mai mare asupra pregătirii juridice a 

participanților la proces, datorită alegerii și determinării de sine 

stătător a acțiunii prin intermediul căreia poți restitui dezavantajul 

patrimonial cauzat. Pe de altă parte, pârâtului i-ar conferi la îndemână 

mai multe mijloace juridice de protecție. Astfel, venim cu propunerea 

ca şi caracterul subsidiar al instituției îmbogățirii nejustificate să fie 

păstrat doar în materia instituției contractuale, unde există remedii 

speciale – ca rezoluțiunea, reducerea prețului, revocarea etc. Drept 

exemplu ne oferă sistemul juridic german, acțiunea de îmbogățire 
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nejustificată nu este una subsidiară, ea putând fi invocată în fața 

instanțelor de judecată fie în concurs cu o altă acțiune de drept sau în 

locul ei, când aceasta este imposibilă de invocat ca urmare a unui 

obstacol care nu este contrar dreptului. Totodată, constatăm că 

problema principală în cadrul raportului privind îmbogățirea 

nejustificată nu este aceea de a identifica însărăcirea, ci de a cuantifica 

corect îmbogățirea. Constatând existența îmbogățirii, acțiunea în 

restituire va restabili echitatea și va readuce transferul patrimonial 

dobândit pe nedrept de către pârât în patrimoniul reclamantului. 

Referințe: 
1. BAIEȘ, S., ş.a. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Chișinău: 

Tipografia Centrală, 2015. 

2. Tranzacția de împăcare poate fi vizionată la sursa online: 
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3. PĂUN, Ciprian. Îmbogățirea fără justă cauză. Studiu comparativ în 

dreptul german și român. România: Wolters Kluwer 2009, p. 128. 

4. Cazul poate fi vizionat online la sursa: https://www.timeslive.co.za/-

news/south-africa/2017-09-05-case-of-theft- opened-against-student-into-

whose-account-r14m-was-mistakenly-deposited/?platform=hootsuite.  

Recomandat 

Ion CREȚU, magistru, lector univ. 

 

 

  

https://regmedia.co.uk/2019/02/15/pokemon-go-%20settlement.pdf
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-05-case-of-theft-%20opened-against-student-into-whose-account-r14m-was-mistakenly-deposited/?platform=hootsuite
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-05-case-of-theft-%20opened-against-student-into-whose-account-r14m-was-mistakenly-deposited/?platform=hootsuite
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-05-case-of-theft-%20opened-against-student-into-whose-account-r14m-was-mistakenly-deposited/?platform=hootsuite


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

110 

INSPECTAREA FINANCIARĂ,  

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE  

 

Liviu CROITORU, student 

CZU: 347.73:35.072.6 liviucroitoru3@gmail.com 

 
The Financial Inspection is the only institution in the Republic of 

Moldova with financial inspection attributions and capacities to verify public 

funds and public property. She represents the control action that ascertains if 

the economic-financial activity, operations and transactions are performed in 

accordance with the normative acts.  

 

Activitatea de control, realizată de factorul uman prin diferite mo-

dalități, a fost, este şi va fi efectuată, practic, în toate relațiile eco-

nomico-sociale. Acesta este unul dintre elementele principale ce 

evaluează, influențează și stimulează progresul. Controlul este o 

analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii, a 

unor fapte, pentru a urmări mersul, pentru a evidenţia măsurile de 

îmbunătăţire şi a permite stăpânirea unei activități sau situații. 

Datorită importanţei sale, sistemul de control financiar poate fi 

considerat instrumentul necesar managementului pentru supraveghe-

rea regulată a activităţii entităţii economice, cu scopul de identifica 

starea de fapt şi de a adopta decizii fundamentate. Controlul financiar 

este, atât la nivel micro, cât şi la nivel macro, o funcţie eficientă şi 

necesară a managementului, armonizând interesele individuale cu cele 

ale colectivității şi ale societăţii într-un tot unitar. Mai mult ca atât, 

controlul care se efectuează în cadrul entităţii economice are o triplă 

semnificaţie, fiind în acelaşi timp: un control pentru sine (control 

intern), un control pentru alţii (control extern) şi un control pentru stat 

(control public).  

Nu în ultimul rând, ţine de menţionat că controlul reprezintă un 

factor de securitate şi autonomie pentru societate, apare ca un 

mecanism de reglementare a activităţii entităţilor economice, dar şi ca 

un ghid pentru cei care adoptă decizii la orice nivel, contribuie la 

identificarea şi sancţionarea entităţilor economice ineficiente şi incom-

petente. Altfel spus, controlul asigură integrarea firmei în mecanismul 
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economiei de piaţă printr-o activitate managerială complexă şi conti-

nuă [1, p. 220]. 

Obiectivele controlului financiar constau în cunoașterea de către 

stat a modului de administrare a mijloacelor financiare și a bunurilor 

publice de către unitățile economice, modul de gestionare a banului 

public, dezvoltarea economiei naționale, asigurarea echilibrului finan-

ciar, înfăptuirea progresului social, realizarea eficienței economico-

financiare etc. Obiectul controlului financiar îl formează actele și 

operațiunile emise sau efectuate de agenții economici, orgnizațiile 

publice, cât și de alți participanți la viața economico-financiară a țării. 

Aşadar, obiectul controlului este identificarea și soluţionarea gafelor, 

abaterilor, lipsurilor și deficiențelor, în scopul remedierii și prevenirii 

acestora în perspectivă. În timpul controlului, echipele de control 

trebuie să urmărească dacă operațiunile care fac obiectul examinării 

execută normele de legalitate, operativitate, eficiență și realitate.  

Având în vedere interesul practic major al societății cu privire la 

modul de administrare al banului și patrimoniului public și privat al 

statului, considerăm că actele și operațiunile material supuse exami-

nării de către echipa de control vor trebui să realizeze în mod cumu-

lativ aceste condiții. Actele și operațiunile de control financiar, carac-

terizate, în general, constau în verificări documentare și faptice, 

consemnări scrise ale constatărilor, formulări de aprecieri și concluzii, 

precum și decizii ale acțiunilor și eventual ale coercițiilor necesare 

pentru restabilirea conformității activității financiare a subiecţilor de 

drept controlate. Aceste verificări se regăsesc, cu deosebiri inerente, în 

procedurile de control financiar desfășurate fie preventive, fie 

concomitent, fie posterior, asupra actelor și operațiunilor financiare ce 

alcătuiesc activitatea financiară supusă controlului financiar. 

Indiferent în ce scop s-ar efectua, controlul este în același timp un 

proces de cunoaștere a trecutului, de apreciere a prezentului și de 

descifrare a viitorului în legătură cu activitatea statului și cu 

posibilitățile ei economico-financiare [2, p. 278-279]. 

În prezent, Inspecția financiară este unica instituţie din subordinea 

Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu atribuții de 

inspectare financiară a fondurilor publice şi a bunurilor proprietate 
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publică. Inspecţia financiară este persoană juridică, finanţată din 

contul mijloacelor băneşti alocate de la bugetul de stat, dispune de 

cont trezorerial, de ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova, de 

formulare cu antet şi de alte atribute ale persoanei juridice de drept 

public. Activitatea de inspectare financiară este o concretizare efectivă 

a funcţiei de control financiar privind utilizarea finanţelor, ea exerci-

tându-se asupra relaţiilor economice, eficienţei utilizării de către enti-

tăţile cu capital de stat şi instituţiile publice, a resurselor de care dis-

pun, indiferent dacă acestea sunt proprii sau împrumutate [3, cap. I].  

Inspectarea financiară se desfășoară conform programului de 

activitate elaborat pe tematici propuse de autoritățile publice și incluse 

în baza evaluării riscurilor, coordonate cu Ministerul Finanțelor, 

precum şi la solicitarea organelor de drept (în baza ordonanțelor emise 

în cadrul desfășurării urmăririi penale), la persoanele juridice de drept 

public, la persoanele juridice de drept privat și la persoanele fizice 

care practică activitate de întreprinzător și asociațiile obștești, pe 

tematica prevăzută în ordonanțele organelor de drept, la solicitarea 

Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului, 

Guvernului, Curții de Conturi și Ministerului Finanțelor. La fel, 

inspectarea financiară se desfășoară în baza solicitărilor, petițiilor și 

informațiilor, inclusiv parvenite de la autoritățile publice centrale și 

locale, privind încălcarea disciplinei financiare în activitatea entităților 

în Regulament.  

După sfera de acoperire cu inspectări, se deosebesc două tipuri de 

inspectare, și anume, inspectarea financiară complexă (care presupune 

verificarea tuturor operațiunilor, documentelor şi perioadelor de ges-

tiune din sectoarele supuse inspectării sau referitoare la activităţile su-

puse inspectării) şi inspectarea financiară tematică (care se exercită 

numai asupra unui grup de obiective sau asupra unui sector respec-

tarea disciplinei financiare, salarizarea, gestiunea stocurilor etc.) [4]. 

 În viziunea noastră, inspectarea financiară reprezintă acțiunea de 

control care constată dacă activitatea economico-financiară, operaţiu-

nile şi tranzacţiile sunt efectuate în conformitate cu actele legislative şi 

normative, ce permite ca să se identifice problemele, fiind o infor-

mație benefică pentru găsirea soluțiilor asupra problemelor depistate. 
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Obiectul acesteia îl constituie actele şi operaţiunile emise sau 

înfăptuite de entităţile supuse inspectării cu verificarea îndeplinirii 

prevederilor actelor normative emise de organele legislative şi 

executive privind reglementarea activităţii economico-financiare.  

Actualmente, activitatea de inspectare financiară națională se con-

fruntă cu unele probleme care necesită a fi soluționate. În acest 

context, propunem unele recomandări privind ameliorarea, promo-

varea și perfecționarea acesteia, după cum urmează: 1. Perfecționarea 

cadrului normativ ce reglementează activitatea de inspectare finan-

ciară; 2. Conlucrarea eficientă cu organele de drept, pentru identifica-

rea căilor de recuperare a pagubelor constatate ca rezultat al inspectă-

rilor și asigurării tragerii la răspundere a persoanelor vinovate;           

3. Perfecționarea profesională continuă a angajaților Inspecției prin 

instruirea internă și externă, consultația experților străini și organi-

zarea seminarelor; 4. Egalarea nivelului de remunerare a muncii a 

angajaților Inspecției financiare cu cea a angajaților Serviciului Fiscal 

de Stat și al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, pentru a 

exclude fluctuația cadrelor și asigurarea integrității angajaților. 

Referinţe: 
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 This paper aims to explore the legal aspects in which freedom of 

expression was affected during the pandemics, with particular attention paid 

to the ongoing COVID-19 pandemic. It explores the concepts and 

mechanisms of the right to freedom of expression, the derogation clause and 

how these two legal notions collided in times of public emergencies that took 

the form of pandemics. Therefore, the historical, theoretical and, importantly, 

practical aspects of the freedom of expression and the derogation provisions 

will be analysed and addressed.  

 

The pandemics, with special reference to the unfolding coronavirus 

(COVID-19), have caused public health emergencies which led to the 

instauration of a “state of emergency” in many countries [1, p.45]. As a 

mechanism to fight against the immediate threats to the national security 

imposed by the pandemics, states can use the derogation clause which is 

enshrined in the international legal tools in order to enforce efficient 

measures that would normally infringe the fundamental human rights. 

There are, obviously, various degrees of requirements and condi-

tions that are meant to prevent the abuse of the derogation from hu-

man rights. These requirements include procedural requirements, such 

as the instauration of a state of emergency throughout an official act, 

notification of the relevant international institution about the intention 

and reasons for derogation along with the post-notification of its ter-

mination [2], – and the substance requirements that are echoed in the 

principles of international law, such as legality, proportionality, 

necessity and non-discrimination [3]. 

Freedom of expression has a dual character. The right to hold an 

opinion is non-derogable and no one, under any circumstances, can 

violate an individual’s right to hold an opinion. The right to express 

the opinion does, however, have its limitations when the public 
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interest is set above the interest of an individual. In the context of the 

pandemics, no authority should bend the previously stated basic rules. 

Although mechanisms of protecting public safety were set well in 

advance, when the COVID-19 pandemic struck many of them proved 

to be far from efficient in real life. In the century of globalization, it 

hits as a surprising occurrence to find such limited international colla-

boration and lack of solidarity when it comes to fighting against an 

infectious and silent, but still common, enemy.  

The right to freedom of expression, which includes the right to 

hold opinions without interference, the right to seek and receive infor-

mation, the right to impart information, – were limited in the context of 

interests of the authorities. Freedom of expression in times of pan-

demics also conditioned the creation of the concepts of “infodemics” 

which related to the overabundance of information [4], and “infodemio-

logy” [5] which represents the area of science research focused on scan-

ning the internet for user created health-related content. The online 

community rapidly became flooded with cascades of fake news, cons-

piracy theories and blunt forums discussing even blunter ideas. 

This occurrence conditions a double-edged outcome: firstly, the 

general public will lack information regarding events and phenomena 

that have a direct and strong impact on their lives, such as the case of 

censorship in China. Secondly, the absolute abstention from interfe-

ring with the circulation of news across the media proved to lead to a 

chaos of unfiltered information which ultimately resulted in the loss of 

public trust in relation to the vaccination.  

Freedom of expression in times of pandemics proved to be a very 

delicate subject to approach. International actors such as the WHO, 

CDC, and the Human Rights Committee have repeatedly emphasized 

on the importance of freedom of expression in terms of giving space 

to the general public to access information, to form opinions and to 

distribute them further to the public. That does not, however, mean 

that a chaos of information is welcome. On the contrary, freedom of 

expression is limited to the point that it bears the responsibility to pri-

marily protect the public safety and health and morals of the people. 
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To this end, a paradigm can be observed. Given that no law can 

possibly anticipate all case scenarios however brilliantly and 

flawlessly it is formulated, it remains for the mechanisms to pour 

solutions into the cracks of laws. To this end, we can distinguish two 

aspects when it comes to the derogation to human rights, specifically 

in the context of freedom of expression. 

So, on one side, the law sets forth the basic provisions regarding 

the rights, the limitations and the possibilities of derogations from 

human rights. These provisions must be formulated as specific as pos-

sible, but at the same time, their application should be as general as 

possible. Considering these rhetorical contrast parameters, internatio-

nal instruments such as the ECHR, ICCPR, ACHR and ESC solved 

the task at hand in a rather applaudable way. 

On the other side, subjects are bound to transform the above set of 

provisions into a reality. In doing so, their actions must not breach any 

other international laws or non-derogable human rights. Therefore, the 

burden to carry on legal provisions falls onto the states to apply or, if 

the case so requires, enforce them. 

As observed in the present research, somewhere between elabora-

ting the provisions and bringing their enforcement to life a void ap-

pears and disturbs the whole process. While investigating this peculiar 

discrepancy between what ought to be and what actually is, we 

consider that one approach to plugging the puncture would be to re-

view the process of implementation. 
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From a legal, economic and social point of view, the payment of the tax is 

based on constitutional principles, simultaneously infringing criminal and 

fiscal law. Tax evasion of enterprises, institutions and organizations has 

become a worrying phenomenon that threatens the stability of the national 

economy. In this context, art.244 of the Criminal Code of the Republic of 

Moldova is called to ensure the fight against these crimes. 

 

Gеnеric, еvаziunеа fiscаlă cоnstă în tоtаlitаtеа procedееlor licite 

sau ilicitе prin cаre cеi intеrеsаţi sustrаg în tot sаu în pаrte mаteriа im-

pozаbilă [1, p.14], fiind adesea situația premisă pentru săvârșirea inf-

racțiunii de spălare a banilor și/sau pseudoactivității de întreprinzător.  

Fenomenul prоduce efecte specifice asuprа stаtului, аsupra altor 

contribuаbili, precum şi аsuprа piеţеi fоrţei dе muncă, ceea ce gene-

rează diminuarea resurselor utilizаtе în scоpuri cоmunе, provoacă 

delocalizări ale activităților economice, iar într-un final afectează 

echitatea socială. 

La nivel internațional, Declarația Universală a Drepturilor Omului 

marchează îndаtоrirea оricărei pеrsоаnе fаță de cоlеctivitate. La nivel 

național, Constituția RM stabilește obligația cetățenilor de a contribui 

prin impozite și taxe la cheltuielile publice. Pe principiul vaselor 

comunicante, relațiile sociale  cu privire la formarea BPN și-au găsit 

ocrotire sub incidența normei prevăzute la art.244 CP RM, în cele 

două variante-tip ale infracțiunii.  

Norma penală fiind una de blanchetă, o atenţie sporită este oferită 

sediului acestei materii – dreptului fiscal, astfel că terminologia utili-

zată de către legiuitor în cadrul componenței de infracțiune își găsește 

explicație în știința economică și, în special, în prevederile legale cu 

privire la contabilitate și fiscalitate. De exemplu, în cazul delimitării 

noțiunilor de ,,documentele contabile, fiscale și/sau financiare” și 

mailto:svetlana.bratescu@gmail.com


DREPT 
 

 

 119   

,,acte contabile, fiscale și/sau financiare”, considerăm că legiuitorul a 

pornit de la principiul diferențierii ,,contabilității albe” de ,,contabili-

tatea neagră”, sau fiind ghidat de autoritatea emitentă a documen-

tului/actului. În aceeași ordine de idei, actul juridic civil poate fi 

considerat documentul contabil primar prin care se înregistrează anu-

mite operațiuni contabile. În ceea ce privește noțiunile de ,,obiect al 

impunerii”, ,,obiect impozabil” și ,,bază impozabilă”, remarcăm că 

acestea se află în raporturi de încrucișare, obiectul impozabil fiind uti-

lizat alternativ în funcție de tipul taxei/impozitului și contextul utilizat. 
De precizat că modalitățile faptice prevăzute în dispoziția art.244 

CP RM nu acoperă întreg spectrul de fapte de eludare de la plata 
prelevărilor obligatorii la BPN. Contribuabilul utilizând adesea o 
manieră deosebit de metodică, mai ales în cazul creării registrelor 
contabile fictive, alterării echipamentelor de casă și control etc. De 
asemenea, nu este considerată evaziune fiscală neplata la timp a 
prelevărilor obligatorii fiscale, a amendei fiscale sau majorării de 
întârziere, precum nici reducerea obiectului impozabil prin facilități 
fiscale și alte mijloace legale puse la dispoziția contribuabilului. 

Intenția directă derivă din scopul acestor infracțiuni, care la rândul 
său se subînțelege din dispoziția normei de incriminare și prin 
delimitarea evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organiza-
țiilor de alte fapte adiacente [2, p.154]. În doctrina și practica româ-
nească, o persoană juridică poate acţiona cu intenţie indirectă atunci 
când, deşi  s-au luat în cunoştinţă de cauză o serie de decizii, prin 
adoptarea acestora s-a acceptat indiferent de către organele de con-
ducere probabilitatea comiterii faptei sau a producerii rezultatului 
acesteia [ 3, p.374-375]. 

Subiectul infracțiunilor este atât persoana fizică, cât și persoana 
juridică. Sancțiunea prevăzută pentru persoana juridică fiind aplicată 
inclusiv pentru contribuabilul – persoană fizică (formă organizato-
rico-juridică). De menţionat că subiectul evaziunii fiscale uneori nu 
coincide cu subiectul infracţiunii în sensul art.244 CP RM, din 
considerentul că subiect al impunerii (contribuabilul) poate fi numai 
persoana juridică/persoana fizică (formă organizatorico-juridică), iar 
subiect al infracţiunii – persoana juridică şi cea fizică responsabilă din 
cadrul întreprinderii, organizaţiei sau instituţiei [4, p.272].  



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

120 

Amintim că în plan juridic, dispoziția normei art.244 CP RM a 
cunoscut amendamente prin adoptarea Legii nr.179 din 26.07.2018, 
care a introdus noi prelevări fiscale obligatorii la BPN, și anume, taxa 
prevăzută de Codul fiscal; contribuția de asigurări sociale de stat 
obligatorii; prima de asigurare obligatorie de asistență medicală [5, 
p.90].  Modificările și-au găsit aplicabilitate imediată în practică, mai 
ales în cazul întreprinderilor, instituțiilor sau organizațiilor care pro-
movau angajarea neoficială și, respectiv, achitarea salariilor în ,,plic”.   

Compensativ, legiuitorul a impus și condiții favorabile, de 
exemplu, prin majorarea plafonului minim al urmărilor prejudiciabile, 
stabilirea unui cadru temporal exact (suma aferentă anului fiscal).  
Prin urmare, spectrul faptelor de evaziune fiscală care cad sub 
incidența legii penale a fost restrâns. În virtutea acestui fapt, un număr 
mare din hotărârile studiate au avut drept finalitate încetarea proce-
sului penal de învinuire pe motiv că infracțiunea nu întrunește elemen-
tele constituitive ale componenței de infracțiune în temeiul efectului 
retroactiv al legii penale, cu posibilitatea atragerii la răspundere 
contravențională, eventual fiscală. 

Potrivit datelor publicate pe Portalul Guvernamental de Date Des-
chise, în anul 2019 au fost întocmite 60 de procese-verbale de cons-
tatare a infracțiunilor de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor, sub aspect dinamic numărul infracțiunilor constatate 
depășește cu 4,5 ori perioada de referință a anului 2018.  

Pornind de la datele statistice furnizate, se crееază impresia unei 
situații pozitive, totuși bazele cifrei negre a criminаlității fiscale rămân 
a fi necunoscute (lipsа unor prоbе pеrtinеntе, cоncludеntе și utilе; 
prеzеnțа unor circumstanțe cаrе еxclud cаrаcterul pеnаl al faptei; 
cоrupția funcționarilor fiscаli sаu a colaboratorilor organelor de 
drept; iscusințа cоntribuabililor în frаudarеа legii și documеntеlor 
cоntabilе; prеgătirеа insuficiеntă a funcțiоnаrilоr fiscаli etc.). 

Pentru combaterea evaziunii fiscale, nu este necesar să se impună 
nişte sancţiuni drastice, ci ar trebui realizat un control fiscal eficient, 
un sistem legislativ viabil şi poate, în primul rând, o educaţie fiscală a 
cetăţenilor [6, p.120]. 

Cu titlu de propunere legislativă cu privire la art. 244 CP RM, 

apreciem oportun: 
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1. Introducerea în textul de incriminare a celei de a treia modalității 

faptice, și anume, prin alterarea, distrugerea sau tăinuirea intențio-

nată a echipamentelor de casă și control. 

2. Necesitatea introducerii unei forme agravate infracţiunii, și 

anume, săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, 

instituțiilor sau organizațiilor de către un grup criminal organizat sau 

organizație criminală. 

3. Completarea articolului cu alin.(4) care ar prevedea liberarea de 

răspundere penală în cazul alin.(1) art.244 CP RM, dacă persoana a 

recuperat prejudiciul cauzat, precum și suma tuturor restanțelor, majo-

rărilor de întârziere (penalităților) și amenzilor stabilite în conformi-

tate cu Codul fiscal. 

4. Completarea Codului penal al RM cu o normă nouă care ar 

sancționa persoanele care obțin, fără drept, sume de bani cu titlu de 

rambursări sau restituiri de la BPN ori compensări datorate la BPN. 

5. Adoptarea în Rеpublicа Moldovа a unеi lеgi speciale cu rеferirе 

lа prеvеnirеа şi cоmbaterеа evаziunii fiscаlе, аmplificând astfеl clаri-

tаtеа în аplicаrеа prаctică а nоrmеlоr contravenţionale şi penale de 

referinţă [7, p.165]. 

6. Reevaluarea sistеmului fiscаl în ansаmblu şi а formеlоr dе 

răspundеrе juridică, în pаrticulаr, în spеciаl sub аspеct dе unifоrmizаrе 

atât а lеgislаţiilоr, cât şi а prаcticilor de aplicаrе a acеstоr nоrmе.  

Răspundеrеа pеnаlă а întrеprindеrilor, instituțiilor și organizațiilor 

trеbuiе să fie cеа din urmă mеtodă dе combаtеrе а fеnomenului dе 

еvаziunе fiscаlă. Or, cоnstrângerеа аrе cаrаctеr excеpționаl, convingе-

rеа fiind fundаmеntul prеvenției. Republica Moldova poаtе învățа din 

practicа аltоr stаtе și pеrcеpе sаncțiunеа cа un mijlоc dе rеstаbilirе а 

еchității sociale  majorând vеniturilе stаtului prin sumеlе încаsаtе din 

pеnаlități, аmenzi și rеcupеrarеа prejudiciului cauzat. 
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Self-defence represents an institution eliminating the criminal nature of 

an act, therefore the criminal liability of the individual who comitted it. It is 

regulated through Article 36 of the Criminal Law. Self-defence is based on 

several components: the need for defence, desire to protect social values 

against any harm, presence of an attack and mental processes taking place 

within the person under attack inhibiting the ability of free will manifesting. 

      

Odată cu declararea independenței Republicii Moldova, care a ca-

talizat producerea mai multor reforme atât pe plan juridic, cât și pe 

plan politic, putem observa o preocupare acerbă pentru protecția drep-

turilor omului, atât în ceea ce privește victimele unor infracțiuni, cât și 

nemijlocit a infractorilor. 

Dat fiind faptul că rata criminalității atinge cote îngrijorătoare 

pentru un stat atât de mic, cum este Republica Moldova, legea penală 

cuprinde anumite reglementări care vin să protejeze o persoană aflată 

în fața unor agresiuni, atunci când intervenția unor organe de drept 

este limitată sau chiar imposibilă. Pentru a le fi asigurată cetățenilor o 

asemenea protecție, Codul penal al RM consacră anumite norme de 

drept ce vin să legitimeze actele unor indivizi care acționează în mod 

rezonabil întru apărarea propriei sale persoane, unor terțe persoane sau 

în apărarea unor interese obștești, astfel înlăturând caracterul penal al 

actelor respective. 
Instituția legitimei apărări își are originea încă de la apariția 

primelor formațiuni statale, doar că în acele timpuri nu îmbrăca o 
haină legală, ci era mai mult condiționată de instinctul persoanei de a 
se apăra pe sine și pe aproapele său. Totuși, odată cu reglementarea 
unei asemenea cauze, posibilitatea persoanei de a recurge la autoapă-
rare nu mai avea o sferă atât de largă de aplicare, or, pentru a fi în pre-
zența stării de legitimă apărare, sunt necesare a fi îndeplinite anumite 
condiții care nu fac altceva decât să-i confere un statut legitim actului 
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de apărare. Actualitatea temei este caracterizată prin lacunele existente 
în legislație referitor la legitima apărare. Asemenea lacune provoacă 
destul de multe probleme, îngreunând aplicarea în practică a instituției 
vizate, dat fiind faptul că la o primă vedere totul este destul de clar și 
accesibil, dar, din momentul cercetării unor cauze practice la acest ca-
pitol, putem observa, în primul rând, dificultatea calificării unor fapte 
săvârșite în stare de legitimă apărare, și, în al doilea rând, neomogeni-
tatea și divergențele apărute în practica judiciară și, nu în ultimul rând, 
incapacitatea de stabilire a granițelor unde se finalizează starea de 
legitimă apărare și unde începe existența unei infracțiuni săvârșite ca 
urmare a depășirii limitelor legitimei apărări. 

De asemenea, importanța și actualitatea acestei teme derivă și din 
necesitatea unor modificări și completări legislative care să fie în pas cu 
legislația Uniunii Europene, prin prisma căreia ar fi mult mai simplu de 
identificat când o persoană, într-adevăr, aflându-se în fața unui pericol 
iminent săvârșește anumite acțiuni care, prin natura lor, nu sunt 
socialmente prejudiciabile de acele acțiuni care doar se maschează sub 
cortina legitimei apărări, purtând în realitate pecetea unei infracțiuni. 

Legitima apărare, este o temă foarte vastă și polivalentă care, deși 
este tratată de mulți autori, totuși rămân nedescifrate anumite 
particularități care conferă plusvaloare actualității acestei teme și 
acordă posibilitatea de a epuiza anumite subiecte în legătură cu care 
nu există o părere unanimă nici în doctrină, nici în practica judiciară. 

Dreptul la legitimă apărare nu constituie nicio novație în legislația 
penală contemporană, existând de facto încă din cele mai vechi 
timpuri. Apariția omenirii a condiționat nemijlocit și apariția dreptului 
persoanelor la apărare. Inițial, un asemenea drept nu avea o natură 
juridică fiind determinat de însăși natura umană de a se proteja pe sine 
și pe aproapele său de atacurile violente ce-i puneau în pericol. 
Ulterior, odată cu apariția statului de drept, dreptul la apărare își 
găsește o expresie legală, regăsindu-se în legislația majorității statelor 
sub denumirea legitimei apărări. 

Legitima apărare este catalogată ca fiind o cauză ce înlătură caracte-
rul penal al faptei, or faptei săvârșite în stare de legitimă apărare îi lip-
sește vinovăția, ceea ce împiedică considerarea ei drept o infracțiune. 

În legislația RM, legitima apărare își găsește consacrarea atât în art. 
36 CP RM, cât și indirect în art. 26 al Constituției RM, unde se 
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menționează că dreptul la apărare este garantat. Fiecare om are dreptul 
să reacționeze independent prin mijloace legitime la încălcarea 
drepturilor și libertăților sale.  

Legitima apărare are la bază următoarele componente, și anume, 
necesitatea actului de apărare, dorința de a proteja valorile sociale 
contra prejudicierii acestora, prezența unui atac și procesele psihice 
care au loc cu persoana supusă atacului care îi inhibă posibilitatea de 
a-și manifesta liber voința. Chiar și psihologii afirmă că starea de 
tulburare emoțională prin care trece o persoană, atunci când se află în 
fața unui atac, îi diminuează capacitatea de a discerne din care motiv 
ar fi bine-venit ca în cazul cercetării unei asemenea cauze să nu se 
pună accent pe posibilitatea persoanei de a înlătura atacul într-un alt 
mod decât cel deja realizat, dar acest fapt ar trebui coroborat și cu alte 
circumstanțe ale faptei, pentru o concluzie veridică. 

În ceea ce privește practica judiciară în materia legitimei apărări, 
din păcate, există numeroase controverse și opinii distincte referitoare 
la instituția legitimei apărări. Putem observa atât în jurisprudența 
națională, cât și în cea străină o invocare abuzivă a stării de legitimă 
apărare în anumite situații, în special dacă aceasta vizează implicarea 
colaboratorilor de poliție, care invocă de cele mai multe ori legitima 
apărare pentru a masca săvârșirea unui omor, vătămări corporale sau a 
abuzurilor de serviciu. 

Multe dificultăți întâmpinate în practică se datorează lacunelor 
existente în legislație, care trebuie înlăturate cu ajutorul unor 
modificări și completări ale articolelor vizate. 

Concluzionând asupra celor menționate, putem afirma cu precizie 
că instituția legitimei apărări are menirea, în primul rând, de a proteja 
drepturile și interesele legitime ale persoanei, atunci când ea se află în 
fața unor agresiuni, iar intervenția organelor de drept este limitată sau 
chiar imposibilă. Mai mult decât atât, instituția legitimei apărări vine 
și ca o verigă de luptă împotriva criminalității și de protejare a valori-
lor unui stat de drept. 

Pentru perfecționarea legislației în materia legitimei apărări și 
pentru omogenizarea jurisprudenței naționale, propunem completarea 
art. 36 CP RM. Așadar, cu titlu de lege ferenda sugerăm introducerea 
unui nou alineat în cadrul art. 36 CP RM care să stabilească, la fel 
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cum făcea și CP al R.S.S.M din 1961, limitele legitimei apărări, care 
va suna în felul următor: „Se consideră depășire a limitelor legiti-

mei apărări necorespunderea vădită a apărării cu caracterul și 
pericolul atacului”. Cu alte cuvinte, ar fi necesar reintroducerea aces-
tui alineat care putea fi regăsit în legislația Republicii Moldova până 
la intrarea în vigoare a Codului penal din 2002. O asemenea reglemen-
tare, în primul rând ar avea drept efect o mai amplă înțelegere a insti-
tuției legitimei apărări, întrucât va fi clar până unde există starea de 
legitimă apărare și de unde începe deja existența unei infracțiuni să-
vârșite ca urmare a depășirii unor asemenea limite. 

În al doilea rând, o asemenea reglementare ar avea un impact ne-
mijlocit și asupra jurisprudenței naționale, dat fiind faptul că aceasta 
ar acorda posibilitatea unei calificări corecte a faptelor săvârșite în 
stare de legitimă apărare. 

De asemenea, o altă completare care ar fi una bine-venită este cea care 
se referă la așa-zisa posibilitate de a evita atacul. După cum a mai fost 
mențonat, o persoană ce acționează în stare de legitimă apărare nu este 
capabilă în acele momente, din cauza tulburării emotive pe care o simte 
să aprecieze în mod just dacă are sau nu posibilitatea de a evita atacul. 
Din acest considerent, ar fi bine-venită completarea art. 36 CP RM cu un 
nou alineat care ar stabili dreptul persoanei de a considera faptele sale 
săvârșite în stare de legitimă apărare, indiferent de posibilitatea acestuia 
de a evita sau nu atacul, atât timp cât stabilirea unei asemenea posibilități 
este blocată în acel moment de numeroase procese psihice. 

Art. 36 alin.(5) CP RM ar arăta astfel: „Nu va fi considerată 

drept infracțiune fapta persoanei care depășește caracterul sau 

pericolul atacului, atât timp cât depășirea limitelor legitimei apă-

rări este condiționată de tulbărări emoționale sau psihologice 

determinate de atac”. 
Aceste două propuneri legislative ar constitui un pilon important 

pentru o mai bună aplicabilitate practică a instituției legitimei apărări, 

pentru o corectă abordare a acestei instituții și pentru o armonizare a 

teoriei și a practicii, astfel încât să avem o practică judiciară uniformă, 

corespunzătoare normelor și standardelor internaționale. 
Recomandat 

Daniel MARTIN, dr., conf. univ. 
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MINORUL – VICTIMĂ A INFRACȚIUNII 

 

Aurica URSU, studentă 

CZU: 343.62:341.231.14 ursuauricaa@gmail.com 

 
Le but de la recherche consiste en une analyse complète de la victimisa-

tion des mineurs en République de Moldova, l’analyse complexe de la per-

sonnalité du mineur de la victime du délit, mais aussi de son comportement 

en établissant les particularités bio-psycho-sociales et la classification des 

types de victimes mineures selon plusieurs critères, afin d'identifier les ten-

dances de victimisation des mineurs, mais aussi de formuler quelques recom-

mandations pour la prévention de la victimisation des mineurs. 

 

Copiii, la fel ca adulţii, au dreptul la respectarea demnităţii lor 

umane şi integrităţii fizice,  la protecţie egală în faţa legii și la apăra-

rea intereselor personale ale minorilor ca scop suprem al statului. Pro-

tecția eficientă a drepturilor copilului este o condiție esențială într-o 

societate democratică, unde statul de drept garantează prevenirea 

oricărei încălcări a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Respectiv, Constituția RM protejează interesele și nevoile primordiale 

ale omului și ale copilului în mod special,  precum dreptul la viață, la 

ocrotirea sănătății, la familie etc. Viața, sănătatea și dezvoltarea lor 

într-un mediu cât mai prielnic și într-o ambianță cât mai plăcută nu 

rămâne doar pe umerii părinților (familiei), ci și a statului și societății 

în general. 

Prin analiza noțiunilor legale și doctrinare de minor, victimă și 

infracțiune, am ajuns la definirea unei noțiuni proprii a concepului de 

„Minor – victimă a infracțiunii”, respectiv acesta reprezintă  orice 

persoană care are o vârstă mai mică de 18 ani, căruia individual sau 

colectiv i-a fost cauzat un prejudiciu, inclusiv vătămări corporale sau 

o daună morală, suferințe emoționale, o pagubă materială sau limitarea 

esențială a drepturilor lor fundamentale prin comiterea  unei fapte 

(acţiune sau inacţiune) prejudiciabile, prevăzută de legea penală, 

săvârșită cu vinovăţie și pasibilă de pedeapsă penală.  

Luând în calcul definiția de victimizare dată de către autorul Lev 

Frank, autorii autohtoni au dat definiția de victimizare juvenilă ce 
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reprezintă procesul de transformare a minorului  în victimă a 

infracțiunilor, determinat de particularitățile bioconstituționale și 

psihocomportamentale speciale și rezultatul acestuia exprimat prin 

consecințe de durată de ordin psihic, fizic și comportamental cu un 

impact deosebit de grav, pentru generația care este în creștere[1, p.17].  

Coeficientul victimizăriii persoanelor se calculează pentru fiecare 

categorie de infracțiuni sau fiecare grup social în parte, precum: mi-

nori, femei ș. a., și are  următoarea formulă:  Rv =  V/P * E,  unde:  

Rv – rata victimizării; V – numărul de victime; P – numărul de popu-

lație; E – unitatea de măsură egală cu 100; 1000; 10 0002 [2, p.15-16].   

Revictimizarea poate fi descrisă ca riscul unei persoane care a 

suferit în trecut o agresiune de a deveni în viitor din nou victimă.  

Luând în calcul conceptele de victimizare și revictimizare, vrem să 

aducem la cunoștință un alt termen, cel de devictimizare care 

reprezintă acel proces prin care  se încearcă ca victima să fie repusă în 

situația sa anterioară săvârșirii infracțiunii și, respectiv, a suportării de 

către aceasta a unui prejudiciu[3, p.322].   

Dacă vorbim de infracționalitate și, respectiv, victimizare în gene-

ral, atunci putem observa o scădere a săvârșirii  infracțiunilor în RM, 

aceasta fiind un lucru îmbucurător. Conform datelor statistice oferite 

de Ministerul Afacerilor de Interne, în anul 2020 pe întreg teritoriul 

RM au fost înregistrate un număr total de 26,3 mii infracțiuni, numă-

rul acestora fiind în scădere față de anul 2019 cu 17%. În ce privește 

rata infracționalității pentru anul 2020, aceasta a constituit 100 de in-

fracțiuni la 10 mii de locuitori, comparativ cu 120 de infracțiuni în 

anul 2019 [4]. 

Dacă privim raportul Inspectoratului General al Poliției cu privire 

la informația referitoare la numărul copiilor victime ale infracțiunilor 

sau contravențiilor, înregistrate pe parcursul anului 2020 și făcând un 

top al acestora, atunci pe primul loc ar fi raportul sexual cu o persoană 

care nu a împlinit  vârsta de 16 ani (art.174 CP) 129 de victime, după 

care  urmează violența în familie (art.2081 CP) înregistrate 100 de 

victime minore, iar pe locul trei urmează furtul (art.186 CP) unde 

victime minore au fost în număr de 93[5]. 

Prin personalitatea victimei minore înțelegem totalitatea trăsături-
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lor specifice persoanei,  atât totalitatea factorilor indogeni, cât și exo-

geni, precum și elementele biopsihosociale, dar și impactul altor con-

diții impersonale care duc la predispunerea individului minor de a 

deveni victimă a infracțiunii. [6  p.156]. 

Comportamentul victimal reprezintă totaltatea manifestărilor 

obiective ale persoanei prin care se exteriorizează viața psihică și 

gândirea, dar și modalitatea deviantă de a acționa în anumite situații, 

devenind condiție prielnică actului criminal [7,  p.274]. 

Dacă e să vorbim despre sursa victimizării în rândul minorilor, cel 

mai probabil pot ajunge victime ale infracțiunilor „copiii stăzii”, copiii 

crescuți în centre de plasament, copiii crescuți fără un părinte (din 

varii motive, precum divorțul, plecarea peste hotare etc.), dar și copiii 

care cresc în familii și au un nivel de trai sub limita nivelului minim 

de existență etc. 

Prevenirea victimologică reprezintă un sistem de măsuri indivi-

duale, sociale, organizate și interdependente, orientate spre stabilirea 

și combaterea factorilor ce determină posibilitatea de a deveni victimă 

a infracțiunii  [8, p.165]. 

În concluzie, remarcăm faptul că minorul victimă a infracțiunii este 

un subiect de importanță majoră, ceea ce  face ca acesta să fie obiectul de 

studiu al diferitelor științe nu doar juridice (precum psihologia, sociologia 

etc.), dar și a diferitelor ramuri de drept.  Infracțiunile împotriva minorilor 

sunt  săvârșite datorită stării de neputință, din cauza vârstei fragede și a 

lipsei dezvoltării din punct de vedere fizic și intelectual pentru a înțelege 

caracterul acțiunilor proprii sau a celor din jur. 

Pentru aplicarea agravantei „săvârșită cu bună știință împotriva 

unui minor” trebuie să fie întrunite cumulativ două condiții (obiectivă 

și subiectivă), adică victima să aibă efectiv vârsta sub 18 ani, iar 

făptuitorul să știe exact această stare și să profite de acest fapt.   

În urma cercetării subiectului, putem veni cu niște recomandări 

pentru prevenirea și minimalizarea victimizării minorilor:  În primul 

rând, am recomanda, ca în școli profesorii și elevii să fie atenți la 

comportamentul copiilor și să încerce să evite bullying-ul, care 

conform unor date UNICEF în RM, aproximativ 87% sunt afectați de 

acest fenomen. Respectiv, având în vedere acest procentaj, 
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considerăm necesară prezența, cel puțin, a unui psiholog calificat în 

fiecare școală care să explice copiilor că este nociv să încurajeze un 

comportament agresiv și discriminatoriu față de alți copii.  
Pentru a  preveni victimizarea în rândul minorilor în mediul 

online, am recomanda o campanie de sensibilizare cu privire la 
pericolele online care poate fi combinată cu un program de instruire 
în domeniul educației digitale și, nu în ultimul rând, să fie 
reglementată o legislație corespunzătoare care să protejeze minorii și 
să limiteze manipularea datelor cu caracter personal.  

ONG-urile, dar și organele responsabile ale statului, să elaboreze 
materiale de suport (lucrul cu părinții pentru prevenirea violenței 

asupra copiilor, lucrul cu minorii victime, potențiale victime sau 
martori ai violenței) și să le prezinte populației pentru a aduce la 
cunoștință informațiile date. 

Organizarea de flashmob-uri sau alte tipuri de întruniri și 
evenimente elaborate de ONG-uri pe marginea violenței asupra 
copiilor și modalității de prevenire a acesteia. 

Lansarea mai multor emisiuni TV, cu promovarea practicilor 
parentale pozitive și dezbaterea cazurilor concrete ce privesc violența 
aplicată asupra copiilor. 
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EXTRĂDAREA – INSTITUȚIE A DREPTULUI PENAL 

 

Victoria ȚURȚURICA, studentă 

CZU: 341.44:341.232 turturicavictoria@gmail.com  

 

All over the world, the institution of extradition is becoming 

increasingly important. The crime affects both interpersonal and 

interstate relations. International cooperation in the fight against 

crime has traditionally been associated mainly with the need to 

provide legal assistance and, in particular, with the extradition of 

criminals. Thus, facing a criminal phenomenon that transcends the 

borders of their own territories, the states of the world and the 

international organizations involved in counteracting crime together 

seek solutions in order to master this phenomenon. The creation of a 

global security system is organically linked to the improvement of the 

mechanism for cooperation between states in criminal matters. 

 

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității se 

desfășoară în cadrul general al asistenței juridice în materie penală, a 

cărei necesitate este recunoscută de multă vreme și face parte din 

cooperarea largă a statelor în domeniul dreptului penal internațional. 

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității a fost în 

mod tradițional asociată în principal cu nevoile de a oferi asistență 

juridică și, mai ales, cu cea de extrădare a infractorilor. 

Problema extrădării infractorilor este cea mai dificilă în lupta 

internațională împotriva criminalității, deoarece afectează direct 

suveranitatea statelor interesate. Procedura de extrădare este 

complexă, greoaie și consumă mult timp.  

Extrădarea este una dintre formele cooperării internaționale în 

materie penală, definită ca procedura prin care un stat suveran (statul 

solicitat) acceptă să predea, la cererea unui alt stat (statul solicitant), o 

persoană care se află pe teritoriul său și care este urmărită penal sau 

trimisă în judecată pentru o infracțiune ori este căutată în vederea 

executării unei pedepse în statul solicitant. Faptul că extrădarea se 

acordă pe baza unei cereri formulate de statul solicitant deosebește 

mailto:turturicavictoria@gmail.com


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

132 

extrădarea de alte măsuri, precum expulzarea, deportarea, readmisia 

[1, p.23]. 

În realizarea colaborării statelor la lupta împotriva fenomenului 

infracțional, extrădarea joacă un rol deosebit, fiind forma de asistență 

juridică la care statele recurg cel mai adesea în activitatea de prevenire 

și reprimare a infracțiunilor [2, p.5].  

Pentru a fi acordată extrădarea, se cer respectate o serie de condiții 

de fond și de formă. Condițiile de fond vizează persoanele supuse 

extrădării și infracțiunile care formează obiectul cererii de extrădare. 

Condițiile de formă se referă la aspectele legate de etapele procedurii 

de extrădare, care constau în verificarea legitimității și regularității 

cererii de extrădare, procedura în fața organelor de urmărire și a 

instanței judecătorești. Dintre condițiile de formă fac parte și regulile 

referitoare la ordinea de preferință a statelor la extrădare, atunci când 

sunt, în același timp, formulate cereri din partea mai multora [2, p.39]. 

Unii autori consideră că condițiile extrădării sunt următoarele [3, 

p.129]: 

1) condiții privind persoana; 

2) condiții privind fapta; 

3) condiții privind pedeapsa. 

În principiu, toate clasificările conțin aceleași condiții, care sunt 

altfel sistematizate.  

În urma studiului practicii judiciare naționale referitoare la 

extrădare, noi am constatat încălcări din partea autorităților naționale 

(de exemplu, așa-numita „extrădare” a profesorilor turci). Și în 

practica internațională, în partea ce ține de drepturile omului, sunt 

comise încălcări, în special încălcarea dreptului de a nu fi supus 

torturii, tratamentelor inumane sau degradante. 

Astfel, trebuie remarcat faptul că, chiar dacă drepturile omului sunt 

consacrate în tratatele internaționale, în legislația majorității statelor, 

punerea lor în aplicare de către autoritățile naționale și, în special, de 

către organele de drept este imperfectă, ceea ce duce la încălcarea 

drepturilor omului și în cazul extrădării, de aceea este important, în 

primul rând, la nivel național, a îmbunătăți mecanismele de imple-

mentare a obligațiilor internaționale privind drepturile omului. 
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Tot în acest context, afirmăm că legislația Republicii Moldova 

conține prevederi suficiente pentru ca drepturile omului să nu fie 

încălcate, dar totuși, uneori autoritățile naționale omit să facă acest 

lucru, adesea din cauza implicării politicului. 

Chiar dacă Republica Moldova este parte la numeroase instrumente 

internaționale multilaterale referitoare la extrădare, am observat că 

acordurile bilaterale în materia extrădării sunt aplicate mult mai 

efectiv, fapt ce denotă că Republica Moldova ar trebui să încheie mai 

multe convenții/acorduri bilaterale referitoare la asistență juridică în 

materie penală. 

În majoritatea legislațiilor, instituția extrădării este inclusă doar 

într-un singur act normativ, pe când în legislația Republicii Moldova 

aceasta este prevăzută atât în CPP, cât și în Legea nr.371 cu privire la 

asistența juridică internațională în materie penală din 01.12.2006, fapt 

ce creează unele dificultăți. Așadar, propunem includerea prevederilor 

din CPP, în partea ce ține de extrădare, în Legea nr.371/2006. 

La fel, propunem modificarea art.55 alin. (3) din Legea 

nr.371/2006, având în vedere că stipularea „încheierea prin care a fost 

dispus sau prelungit arestul provizoriu poate fi atacată cu recurs doar 

împreună cu hotărârea judecătorească pronunţată asupra cererii de 

extrădare” nu poate fi aplicată, deoarece contravine Constituției. 

Trebuie de modificat, în opinia noastră, și art.52 din Legea 

nr.371/2006, care se referă la concursul de cereri, având în vedere că 

nu este clar de competența cărui organ ține soluționarea acesteia. 

Astfel, este de menționat expres că competente de soluționarea con-

cursului de cereri sunt instanțele de judecată, fiindcă tot ele decid și în 

chestiunea ce ține de conexarea dosarelor în caz de concurs de cereri. 

Există o serie de modalități prin care se poate acorda asistență 

statelor în vederea îmbunătățirii cooperării, cu respectarea drepturilor 

omului și a statului de drept. În ceea ce privește cererile de extrădare, 

problema riscului unei încălcări a drepturilor fundamentale trebuie 

abordată prin eforturi, precum: 

- consiliere privind legislația în vigoare pentru a se asigura că 

definirea extrădării și procedurile aplicate în cazurile date sunt în 

conformitate cu standardele internaționale ale drepturilor omului; 
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- verificarea mai amplă și, dacă este necesar, asistență tehnică 

pentru a se asigura că condițiile de detenție și tratamentul persoanelor, 

a căror extrădare este cerută de către state, sunt în concordanță cu 

respectarea obligațiilor internaționale privind drepturile omului; 

- să consolideze independența sistemului judiciar și să asigure 

respectarea dreptului la un  proces echitabil; 

- monitorizarea procedurilor legate de extrădare. 

În această ordine de idei, statele care fac obiectul unor solicitări de 

extrădare ar trebui să dispună de un mecanism instituit special pentru 

a clarifica autorităților sale naționale competente obligațiile legate de 

respectarea drepturilor omului în contextul cooperării judiciare și în 

special a extrădarii. Acest lucru ar putea fi realizat prin: 

- organizarea de seminare la nivel de experți pentru a discuta 

aspecte specifice legate de cooperarea internațională și protecția 

drepturilor omului în caz de extrădare; 

- instruire și asistență tehnică pentru judecători și cei implicați în 

procesul de luare a deciziilor cu privire la cererile de extrădare pentru 

a se asigura că obligațiile internaționale privind drepturile omului sunt 

aplicate eficient și corect în practică; 

- monitorizarea cazurilor atât la nivel național, cât și internațional 

care implică extrădarea și care ridică probleme legate de drepturile 

omului pentru a identifica dificultăți și remedii potențiale. 

Referințe: 

1. FLORIN, R. R. Cooperare judiciară internațională și 

europeană în materie penală. București: Wolters Kluver, 2008. 646 p. 

ISBN 978-973-1911-31-1. 

2. ULIANOVSCHI, Gh., GRAMA, M. Extrădarea. Chișinău: 

Tipogr.-Sirius SRL, 2009. 100 p.ISBN 978-9975-9941-7-0. 

3. STĂNOIU, R.M. Asistenţa juridică internaţională în materie 

penală. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1975. 201 p. 
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PROCEDURA DE EXAMINARE  

A CERERILOR DE AZIL 
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CZU: 341.43:341.231.14  

 
There are a couple of legal procedures for asylum cases in Republic of 

Moldova: the ordinary procedure, the rapid procedure, the family reunion 

and the settlement of a new asylum request. All of them have established 

grounds and terms by the national asylum law nr.270/2008. The requests 

from the disabled people, the children, the torture victims and the people that 

suffer from pshychiatric deseases, do have priority. 

 

Cuvântul „azil” provine atât din latinescul asylum, cât și din 

grecescul asylon și semnifică adăpost, refugiu, loc de scăpare [1, 

p.139-140]. O altă formă a cuvântului grecesc asilos se traduce drept 

„a nu aresta/sprinde; inviolabilitate”. Astfel, putem deduce faptul că 

azilul reflectă „protecția împotriva persecuției” sau „loc de refugiu sau 

de siguranță”. Din punct de vedere istoric, originea azilului se 

regăsește în dreptul persoanei de a căuta protecție în temple și lăcașe 

de cult [2, p.11]. Conform Legii privind azilul în Republica Moldova 

nr. 270/2008 [3], există câteva tipuri de proceduri în cazul apariției 

unei cereri de acordare a azilului: procedura ordinară, procedura 

rapidă, procedura de reunificare a familiei  și procedura de soluționare 

a unei noi cereri de azil. 

Procedura ordinară conform art. 51 din Legea cu privire la azil 

270/2008, începe odată cu parvenirea unei cereri depuse conform legii 

din partea unui străin care s-a prezentat în punctul de trecere a 

frontierei de stat, se află pe teritoriul Republicii Moldova, sau dacă în 

ţara de origine a străinului cu drept de şedere în Republica Moldova 

au survenit evenimente care îl determină să ceară protecţie. În orice alt 

caz, depunerea cererii în afara țării este interzisă. Autoritățile 

competente sunt obligate să accepte cererea adresată, indiferent de 

tardivitatea sa. Totuși, în ceea ce vizează acceptarea cererii, excepție 

fac cererile colective, întrucât la luarea deciziei de acordare a dreptului 

de azil se analizează fiecare caz în particular. 
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Minorii neînsoțiți vor depune cererea prin intermediul unui 

reprezentant legal, iar tutorii vor depune cererea în numele persoanei 

aflate sub tutelă. Articolul 52 al legii enunțate supra prevede 

cercul/lista autorităților competente să primească cererile de azil, 

acestea fiind:  Direcţia azil şi integrare şi subdiviziunile structurale şi 

teritoriale ale Biroului Migraţie şi Azil; Poliţia de Frontieră din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne; Organele de poliţie și 

instituţiile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau 

subdiviziunile de detenţie provizorie din cadrul organelor de drept. 

 După depunerea cererii în formatul expres prevăzut de lege, 

persoana urmează să fie intervievată în decurs de 21 de zile, cu 

posibilitatea prelungirii termenului, în caz de strictă necesitate, pentru 

a obține mai multe informații despre străin. Fiecare persoană este 

intervievată în particular, cu asigurarea confidențialității, într-o limbă 

accesibilă, fiind asistat de un avocat, un reprezentant al ICNUR sau al 

organizațiilor nonguvernamentale la alegere. Conform art. 57, la 

analizarea cererii se va lua în considerare vârsta, trecutul, rudele, 

identitatea, naționalitatea, țările și locurile de reședință anterioare, 

cererile anterioare de azil, documentele, motivele de solicitare a 

azilului, faptele relevante, declarațiile persoanei etc. Examinarea 

cererii de azil se va desfășura în termen de până la 6 luni, cu 

posibilitatea depășirii cu 1 lună, dar nu mai mult de 3 luni. 

Persoana are dreptul să renunțe la cererea sa de azil în două 

moduri: expres și implicit. Străinul poate renunța expres la cererea sa 

și conform alin. (4) art. 59 are obligaţia de a părăsi teritoriul 

Republicii Moldova la expirarea perioadei de 15 zile de la 

comunicarea sau recepţionarea dispoziţiei privind încetarea examinării 

cererii de azil, emisă de Direcţia Azil şi Integrare, după care cade sub 

incidenţa legislaţiei privind regimul juridic al străinilor şi al altor acte 

normative ce reglementează aflarea cetăţenilor străini pe teritoriul 

Republicii Moldova. Conform art. 591, a doua modalitate de renunțare 

este una implicită, care se materializează dacă persoana: a părăsit 

teritoriul Republicii Moldova; nu s-a prezentat la interviul prevăzut la 

art. 55 în pofida notificărilor repetate, cu excepția cazului în care 

solicitantul demonstrează că neprezentarea se datorează unor 
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circumstanțe independente de voința sa;  nu s-a prezentat la sediul 

Direcției Azil și Integrare pentru prelungirea valabilității 

documentului de identitate temporar de solicitant de azil timp de 60 de 

zile de la data expirării valabilității documentului, cu excepția cazului 

în care solicitantul demonstrează că neprezentarea se datorează unor 

circumstanțe independente de voința sa. La finalul procedurii, 

conform art. 60, șeful Direcţiei Azil şi Integrare va lua o decizie în 

privința cererii. Aceasta trebuie să fie una motivată și comunicată 

imediat și poate prevedea deopotrivă recunoaşterea statutului de 

refugiat, acordarea protecţiei umanitare sau respingerea cererii de azil.  

La finalul procedurii, conform art. 60, șeful Direcţiei Azil şi 

Integrare va lua o decizie în privința cererii. Aceasta trebuie să fie una 

motivată și comunicată imediat și poate prevedea deopotrivă recu-

noaşterea statutului de refugiat, acordarea protecţiei umanitare sau 

respingerea cererii de azil.  

Legiuitorul a adoptat reglementări specifice în cazul persoanelor cu 

nevoi speciale, precum minorii neînsoțiți, victimele torturii sau ale 

violenței și persoanele cu tulburări psihice. Astfel, cererea de azil din 

partea unui minor neînsoțit se va examina în mod prioritar, acesta 

beneficiind de servicii de reabilitare, de un reprezentant legal 

desemnat de Autoritatea Tutelară și de confidențialitate în caz că se 

constată un pericol iminent. Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 

ani o va adresa prin intermediul reprezentantului său legal sau singur, 

dacă are peste 14 ani. Reprezentantul legal îl asistă, de asemenea, și la 

intervievarea acestuia de către consilierii de decizie cu pregătire 

specială. Minorului i se vor asigura servicii sociale din partea 

Autorității Tutelare la solicitarea Direcţiei azil şi integrare.   

Următoarea formă procedurală se numește procedura rapidă care 

conform art. 62 se examinează în caz de cereri a) abuzive; b) evident 

nefondate; c) înaintate de persoane care, prin activitatea sau prin 

apartenenţa lor la o anumită grupare, prezintă pericol pentru siguranţa 

naţională ori pentru ordinea publică. Articolul 64 prevede faptul că 

procedura se începe imediat ce s-a constatat unul din aceste criterii, iar 

Direcţia azil şi integrare se va pronunţa în cel mult 15 zile de la începerea 

sa. Legea definește expres noțiunea de cerere abuzivă și nefondată. 
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Penultima formă procedurală este cea de reunificare a familiei. 

Astfel, conform art. 74, refugiatul sau beneficiarul de protecţie umani-

tară poate solicita reunificarea familiei pe teritoriul Republicii Moldo-

va, argumentând prin declaraţii, pe care le-a semnat, că membrii fami-

liei sale nu cad sub clauzele de excludere, doar dacă există o decizie 

irevocabilă cu privire la cererea sa și deține un document valabil, 

pentru care există motive întemeiate să se considere că va fi prelungit. 

Cererea se va depune de a) soţul (soţia); şi/sau b) copilul, indiferent 

dacă este din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat conform legii 

naţionale din ţara de origine. Căsătoria trebuie să fie incheiată înainte 

de intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, fiind atestată prin 

documente.   

Cea din urmă formă procedurală este de soluționare a unei noi 

cereri de azil, care conform articolului 78 se depune în cazul existenţei 

unei decizii irevocabile privind cererea anterioară sau a unei dispoziţii 

privind încetarea examinării cererii de azil. Ea va fi admisibilă dacă: a) 

au apărut circumstanţe noi, care nu au putut fi prezentate de solicitantul 

de azil în procedura anterioară de examinare a cererii din motive 

independente de voinţa sa, cu condiţia ca aceste motive să nu fie 

rezultatul unor acţiuni provocate în scopul obţinerii unei forme de 

protecţie. Solicitantul este obligat să facă dovada existenţei noilor 

motive invocate şi a imposibilităţii prezentării lor până la data depunerii 

unei noi cereri;  b) au survenit transformări de ordin politic, militar, 

legislativ sau social în ţara de origine, care pun în pericol viaţa sau 

libertatea solicitantului de azil. Cererea se va examina în mod prioritar, 

în cel mult 10 zile, și persoana are dreptul să se afle pe teritoriul 

Republicii Moldova până la parvenirea unei decizii. 

Referințe: 
1. ȘOVA, L. Formele de azil în Republica Moldova. În: Revista Națională 

de Drept, nr.10-12. 2009. 

2. STARȘCIUC, R. Dreptul refugiaților. Chișinău, 2011. 

3. Legii privind azilul în Republica Moldova 270/2008 https://www.legis.-

md/cautare/getResults?doc_id=123117&lang=ro#, vizualizat pe 15.05.21. 
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Violeta COJOCARU, dr.hab., prof. univ. 
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PROTECȚIA MINORULUI VICTIMĂ A INFRACȚIUNII 
 

Cristina OLEINIC 

CZU: 343.62:341.231.14 oleinic.cristina98@gmail.com  
 
The study on the bachelor's thesis focused on researching the concept of 

minor victim, analyzing the phenomenon of victimization and its victimi-
zation, determining the factors that lead to victimization, their complete 

analysis and identifying methods and solutions to combat this phenomenon.  
 
În societatea actuală, multe dintre problemele minorilor tind să 

devină probleme ale întregii societăţi, în această lucrare fiind 
evidențiată o problemă majoră a societății, și anume – copilul ca 
victimă a infracțiunii. Persoanele nevârstnice sunt mai lejer supuse 
riscului de a deveni victime. Fiind fără experienţă şi cu un fizic mai 
slab, inclusiv un psihic încă nestatornicit, minorii fac parte din 
categoria persoanelor cu victimitate sporită, dat fiind că aceştia au o 
capacitate redusă de a înţelege caracterul actelor săvârşite şi de a 
prevedea consecinţele lor, cu un discernământ diminuat şi un grad mai 
înalt de sinceritate [1, p.311]. De obicei, minorii nu încearcă să se 
apere de agresori, iar psihicul lor rămâne traumat după infracţiune. 
Toate acestea le pot distorsiona comportamentul, evoluţia normală a 
personalităţii lor, le pot crea anumite complexe, fobii [2, p.401]. 

Importanţa studiului derivă din faptul că însăși violența reprezintă 
o problemă socială gravă, în deosebi asupra minorilor, fiind 
considerată o formă de tortură din cauza caracteristicilor sale. Trăită 
ca o realitate, ea provoacă traume, trăită în imaginar, ea surpă ființa 
umană, făcând-o incapabilă de performanțele unei vieți normale, 
integrate în societate. Consecințele apar nu numai în plan individual, 
ci și social prin fracturarea relațiilor și prin erodarea solidarității și 
coeziunii sociale. Victima este individul care se înscrie într-o 
dimensiune personală, socială şi politică. Diferitele definiţii, mai mult 
sau mai puţin extinse, tind să reducă din caracterul relativ al 
conceptului de victimă. În conformitate cu proiectul Instrucţiunii 
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, 

mailto:oleinic.cristina98@gmail.com
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neglijării, exploatării, traficului, copil-victimă este copilul căruia, prin 
acţiuni sau inacţiuni, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale 
[3, p.85]. Violența este o problemă omniprezentă în toate țările lumii, 
cu consecințe grave în plan fizic, emoțional, financiar și social asupra 
victimelor și societății în întregime.  

Această problemă complexă implică atât protejarea integrităţii 

personale a victimelor, a intereselor lor sociale, cât şi ingerințe 

legiferate în drepturile agresorilor.  

În lume au fost create organisme naţionale al căror scop este 

prevenirea victimizării, precum şi acordarea ajutorului postvictimal 

victimelor. Protecţia victimelor infracţiunilor, în special protecţia 

victimelor infracţiunilor săvârşite cu violenţă, constituie o preocupare 

a organismelor europene şi a statelor Europei, fundamentată pe raţiuni 

de echitate şi solidaritate socială. La nivelul Consiliului Europei, 

această preocupare s-a concretizat în adoptarea Convenţiei europene 

privind compensarea victimelor infracţiunilor violente (Strasbourg, 24 

noiembrie 1983) şi a Recomandării nr.R(85)11 privind poziţia 

victimei în cadrul dreptului penal şi al procedurii penale etc.[4]. 

Prevenirea victimizării se face printr-un larg spectru de modalităţi: 

organisme nonguvernamentale; publicarea informaţiilor în reviste sau 

palete, emisiuni radio şi televizate, mass-media etc. În unele state, se 

ţin lecţii privind lupta contra criminalităţii şi modalităţile de apărare. 

Minorilor încă de la grădiniţă li se implementează să nu converseze cu 

străinii şi, cu atât mai mult, să nu meargă undeva cu persoane 

necunoscute [3, p.106].  

Printre modalităţile de prevenţie a victimizării am sublinia:  

1. Prima categorie de măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor priveşte informarea acestora, pornind de la ideea că o 

informare corectă şi completă a victimei constituie prima condiţie 

pentru realizarea drepturilor şi pentru ameliorarea situaţiei sale.  

2. O altă categorie de măsuri se referă la consilierea psihologică a 

victimelor unor infracţiuni. Consilierea psihologică se asigură 

victimelor acelor infracţiuni care, fiind săvârşite cu violenţă sau 

aducând atingere libertăţii sexuale a persoanei, produc nu doar o 

traumă fizică, ci şi o traumă psihologică.  
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3. Mecanismul cel mai important de protecţie a victimelor ar privi 

compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni.  

Trebuie de menționat și faptul că copiii fac parte din categoria 

persoanelor cu o vulnerabilitate victimală crescută datorită 

particularităţilor psihocomportamentale și de vârstă specifice. 

Anume acestor caracteristici ei pot fi ușor antrenaţi în acţiuni 

victimizante pentru ei, pot fi înșelaţi cu promisiuni sau recompense, 

minţiţi, constrânși să comită acte ale căror consecinţe negative pentru 

ei și pentru alţii nu le pot prevedea.  

De altfel, atât în legislaţia internă cât şi în legislaţia internaţională, 

a existat dintotdeauna o preocupare asiduă pentru reglementări ce vin 

în respectarea şi garantarea drepturilor minorilor. Ca expresie a acestei 

preocupări, la nivel internaţional au fost elaborate diferite instrumente 

juridice toate având menirea creării unui cadru legal care să ofere o 

protecţie juridică reală minorilor. Mai mult ca atât, determinăm că 

consecinţele experiențelor victime ale violenţei sunt profunde şi au 

efecte pe termen lung care pot afecta bunăstarea psihică, emoţională şi 

psihologică a copilului. Violenţa afectează şi societatea în general. Pe 

termen lung ea are efecte negative asupra economiei, deoarece reduce 

productivitatea în viitor a victimelor, inclusiv a copiilor, când devin 

adulți, precum şi abilitatea lor de a însuși. Ea, de asemenea, reprezintă 

o povară în plus asupra sistemului de sănătate, protecție socială şi 

educaţie. O problemă stringentă în Republica Moldova este violenţa, 

de regulă puţine persoane supuse violenţei se adresează organelor de 

drept, considerând că este o problemă a societății, iar cel mai 

îngrijorător este faptul că victime ale violenţei sunt copiii. În alt 

context, specificăm că un rol aparte în protecția victimelor minore îl 

au și autoritățile naționale, organele competente și persoanele 

responsabile de siguranța copiilor minori. Acestea oferind asistență 

minorilor victime ale infracțiunilor le sunt de un sprijin enorm.  
În cele din urmă, propunem în calitate de recomandare – 

introducerea în programul școlar a disciplinei „Educația juridică și 
aceasta să fie obligatorie. Necunoașterea legii nu poate fi invocată 
drept scuză, și atunci cum poate fi sancționat un minor căruia nu i se 
spun nici măcar regulile din principalele legi cu care ne întâlnim zi de 
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zi. Scopul acestei discipline este să familiarizeze elevii cu principalele 
reglementări ce se aplică în viața cotidiană. Să se insiste pe 
responsabilități, interdicții, permisiuni, proceduri aplicabile, sancțiuni 
posibile, efectele implicării într-o procedură disciplinară sau judiciară 
asupra individului și viitorului său.  

O altă recomandare propusă constă în elaborarea unui proiect de 
acte normative, care să aibă ca scop prevenirea victimizării și 
prevenirea timpurie a infracțiunilor comise de tineri prin promovarea 
respectului fată de lege și stat de drept, a unui comportament integru și 
a unei atitudini civile în rândul generațiilor tinere.  

O ultimă recmandare este elaborarea unui manual informativ pe 
întelesul copiilor cu principalele legi și articole pe care aceștia să le 
poată analiza și studia. Scopul acestora să fie de a-i sensibiliza și de  
a-i informa corect atât pe copii cât și pe părinți.  

Referințe: 
1. SÎMBOTEANU, D. et al. Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile 

legale: cazul Republicii Moldova. Raport de studiu. Chișinău, 2013. ISBN 

978-9975-57-084-8. 

2. http://cnpac.org.md/uploaded/Amicel/files/studiu_audierealegala.pdf  

2. Manual de drept european privind drepturile copilului. Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei. 

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016. ISBN 

978-92-871-9899-0 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/-

fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_ro.pdf  

3. PĂVĂLEANU, V. Drept procesual penal. Partea generală. București: 

Lumina Lex, 2001. 

4. Recomandarea nr.R(85)11 a CE privind poziţia victimei în cadrul 

dreptului penal şi al procedurii penale.  
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Young people are the driving force in the country's development process. 

In the context of human progress and the socio-economic security of the state 

which depends on the development of human resources by ensuring an 

educated and competitive human capital on the labor market, the 

implementation of effective social policies to respond to the needs and 

problems that affects young people in the labor market are very important. 

 

Tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova și 

forța motrice în procesul de dezvoltare a țării. Ținând cont că 

progresul uman și securitatea socioeconomică a statului depind de 

dezvoltarea resurselor umane prin asigurarea unui capital uman educat 

și competitiv pe piața muncii, implementarea de politici sociale 

eficiente care să răspundă la nevoile și problemele cu care se 

confruntă tinerii pe piața muncii sunt foarte importante.  

Ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă reprezintă o parte integrantă a politicilor 

şi strategiilor economico-sociale promovate de Republica Moldova. 

Amploarea şomajului, rata mică de ocupare a forţei de muncă, lipsa 

oportunităților atractive de angajare, au determinat ca statul să 

intervină pe piaţa muncii atât prin măsuri legislative, cât şi prin măsuri 

regulatorii, cu ajutorul cărora să asigure atât angajaţilor, cât şi 

persoanelor rămase fără un loc de muncă un anumit grad de protecţie 

socială. Nu în zadar, piaţa muncii este considerată drept cea mai 

socială şi cea mai reglementată dintre pieţe. 

În Republica Moldova, în ultimii zece ani, au devenit tot mai 

accentuate problemele cu care se confruntă tinerii, cum ar fi: plasarea 

în câmpul muncii; formarea profesională neadecvată în concordanță 
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cu exigențele pieței muncii; salarizarea indecentă; oportunitățile 

neatractive de angajare; migrația de muncă în masă etc. Influența 

factorilor de ordin demografic, economic şi social a condus la o 

creștere a populației tinere atât în valoare absolută până în anul 2010, 

cât şi ca pondere în totalul populației ocupate. Astfel, până în anul 

2010, această pondere s-a aflat în ascensiune, de la 18%, înregistrate 

în anul 2004, până la 23%. În ultimii ani, se remarcă deja o descreştere 

a acestui contingent [1, p. 175]. Rata șomajului printre tineri este mai 

mare în comparație cu alte grupe de vârstă sau media la nivel de 

țară. Astfel, în anul 2019 rata șomajului la tinerii cu vârsta cuprinsă 

între 15-34 de ani a fost de 6,8% și, respectiv, de 10,4% la tinerii în 

vârstă de 15-24 de ani, 8,5% în categoria de vârstă 15-29 de ani, în 

timp ce media pe țară a constituit 5,1% . În șomaj de lungă durată (12 

luni și mai mult) s-au aflat 13,0% din totalul șomerilor de 15-34 de 

ani. Valoarea acestui indicator tinde să scadă în ultimii ani (de la 

29,5% în 2015 la 19,4% în 2018) [2]. Dar acest lucru nu se datorează 

eficienței politicilor sociale și ocupaționale implementate, dar faptului 

că tinerii inactivi nu se înregistrează în calitate de șomeri. 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, peste o treime 

(38,4%) dintre tinerii cu vârsta între 15-34 de ani sunt încadrați în 

câmpul muncii, 2, 8% sunt șomeri și restul 58,8% sunt economic 

inactivi, dintre care peste 39% nu sunt încadrați în Sistemul Național 

de Învățământ. Un fenomen grav sunt tinerii NEET (tineri care nu sunt 

încadrați în câmpul muncii, nu învață și nu urmează nicio formă de 

instruire), întrucât rata de inactivitate a acestora constituie 27,4%, 

pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-29 de ani. Statistica națională 

arată că rata șomajului la tineri este aproape dublă față de media pe 

țară, astfel 6 tineri din 10 sunt inactivi și doar 4 din 10 tineri sunt 

ocupați.  

În Republica Moldova, dinamica slabă a pieței ocupării forței de 

muncă duce la menținerea nivelului înalt al șomajului, ratei înalte a 

ocupării în sectorul informal, în special a tinerilor, iar ritmul scăzut de 

modernizare și tehnologizare a economiei naționale, salariile mici 

provoacă un decalaj important între nivelul de pregătire al tinerilor și 

condițiile de muncă, favorizând plecarea acestora în căutarea unui loc 
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de muncă peste hotare, care să le asigure un trai decent [3, p. 11]. Datele 

statistice denotă nivelul scăzut de integrare a tinerilor pe piața muncii. Cu 

toate că la nivel național, chiar și local sunt implementate strategii și 

politici care au drept scop reducerea șomajului și creșterea ocupării, prob-

lemele tinerilor inactivi nu sunt rezolvate. Astfel, este necesară 

implementarea mai multor reforme și politici care să îmbunătățească 

situația tinerilor. Tinerii, de cele mai multe ori, nu sunt auziți atunci când 

vine vorba de elaborarea și implementarea unor politici care se referă la 

ei, iar acest lucru generează că serviciile nu dau rezultatul scontat. 

Situaţia complicată în domeniul ocupării tineretului, problemele 

sociale cu care se confruntă tinerii, în special, absolvenţii și tinerii 

specialiști, au o semnificaţie majoră pentru dezvoltarea durabilă 

economică [4]. Dat fiind faptul că o politică de tineret trebuie să se 

bazeze pe nevoile reale ale tineretului, este necesar de a schimba 

abordarea politică orientată pe problemele tineretului, spre o politică 

care vede tinerii ca pe o resursă prin promovarea unor oportunități de 

dezvoltare pentru tineri. Totodată, este necesar de a orienta politicile 

strategice de protecţie socioeconomice spre tinerii descurajaţi, 

demotivați și inativi prin intermediul perfecţionării sistemului de 

salarizare şi implementarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii.  

Pentru a redresa situația tinerilor pe piața muncii, iar politicile 

sociale în domeniul ocupării forței de muncă să răspundă la 

provocările tinerilor, este necesar să existe o armonizare între 

curricula formării educaționale și cerințele pieței muncii. De 

asemenea, politicile sociale în domeniul prevenirii șomajului în 

rândurile tinerilor ar trebui să fie mai bine direcționate către aceștia, 

astfel încât să asigure integrarea lor în câmpul muncii, dar să nu 

devină dependenți de ajutoarele oferite de stat. 

Pe fundalul unei stabilizări economice, situaţia de pe piaţa muncii 

din Republica Moldova atestă o diminuare continuă a principalilor 

indicatori ocupaţionali, fapt ce poate avea repercusiuni negative 

asupra sistemului de securitate socială. În aceste condiții, cele mai 

oportune direcţii de intervenţie a statului pentru soluţionarea proble-

mei şomajului tineretului ar fi creşterea calităţii potenţialului uman, 

perfecţionarea şi reconversiunea profesională, facilitarea procesului de 
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creare a unor noi locuri de muncă durabile şi integrarea tinerilor pe 

piaţa muncii, facilitarea lansării tinerilor în afaceri, facilitarea accesu-

lui la credite preferenţiale şi alte pârghii de susţinere a angajării şi 

autoangajării. Ținând cont de importanţa şi actualitatea problemei 

abordate, se propun un şir de recomandări pentru reducerea șoma-

jului în rândul tinerilor și susținerea integrării pe piața muncii a 

tinerilor care nu au studii sau experiență de muncă: 
 Calificarea/recalificarea periodică a tinerilor/populației econo-

mice active și creșterea mobilității teritoriale a forței de muncă pentru 

reducerea șomajului cauzat de neconcordanța dintre cerere și ofertă. 

 Stabilirea drept prioritate macroeconomică a reducerii șomaju-

lui, cu accent îndeosebi pe tinerii NEET, prin crearea locurilor de 

muncă de înaltă productivitate și calificare. 

 Suport și consiliere pentru integrarea tinerilor pe piața muncii la 

absolvirea instituțiilor de învățământ, cu monitorizarea și susținerea 

acestora. 

 Creșterea calității stagiilor de practică prin implicarea și 

susținerea angajatorilor, inclusiv cei din mediul privat. 

 Redefinirea principiilor sistemului de educație în conformitate 

cu exigențele angajatorilor, cu așteptările societății, dar și cu 

așteptările tinerilor. Procesul educațional trebuie să pună accent pe 

furnizarea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe utile pentru 

carieră, dar și pentru o viață independentă, să elaboreze mecanisme 

flexibile, capabile să răspundă nevoilor specifice ale subcategoriilor de 

tineri inactivi (tineri aflați în abandon școlar sau părăsire timpurie a 

școlii, tineri din comunități dezavantajate, tineri cu dizabilități etc.). 

 Stabilirea și crearea unor parteneriate la nivel local între școli, 

autorități locale, servicii publice de ocupare, agenți economici,    

ONG-uri care să contribuie la ameliorarea situației tinerilor NEET și 

eficientizarea politicilor sociale. 

 Dirijarea pieței muncii bazată pe evidență statistică fiabilă, 

prognoză cantitativă a ocupării forței de muncă, ceea ce va contribui la 

o coordonare și interacțiune mai bună între sistemul educațional și 

piața muncii și la elaborarea politicilor adecvate de stimulare a pieței 

muncii și creșterii economice. 
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This master's thesis is a complex study that combines the assessment of 

the current situation on corruption in the public and political sector. The aim 

of the research is to investigate anti-corruption policies and analyze their 

impact on the development of the national integrity system and reduce the 

risk of corruption in the public and political sector. 

 

Fenomenul corupției este tot mai des invocat în agenda publică din 

Republica Moldova drept un factor major, care denaturează 

transformarea și parcursul democratic a statului. Respectiv, dinamica 

negativă a tendințelor manifestării faptelor de corupție reprezintă o 

realitate tristă a funcționării diferitelor instituții din Republica 

Moldova. Amploarea și gravitatea nivelului corupţiei în Republica 

Moldova este evidenţiată prin prisma diverselor cercetări, sondaje, 

rapoarte naționale și internaționale [2, p.28-32]. Percepția generală 

asupra nivelului de corupție în instituțiile publice este una foarte 

negativă. Sondajele și rapoartele la nivel național arată că fiecare al 

doilea respondent consideră că în Moldova nu există nicio instituție 

publică care să nu fie coruptă. În sectorul politic, situația e la fel de 

îngrijorătoare, ținând cont de faptul că în Republica Moldova de-a 

lungul timpului au existat o multitudine de probleme, riscuri și 

ilegalități care leagă sectorul politic de situații financiare. În prezent, 

eficiența politicilor anticorupție continuă să reprezinte o dilemă, dacă 

ținem cont de „furtul miliardului” și tărăgănarea tragerii la răspundere 

a beneficiarilor finali ai fraudei bancare, precum și multe alte cazuri 

de rezonanță în centrul cărora se găsesc politicieni, guvernanți, 

persoane cu funcții de demnitate publică și instituții de stat.  

Scopul cercetării constă în investigația politicilor anticorupție și 

analizei impactului acestora asupra dezvoltării sistemului național de 

integritate și reducerii riscului de corupție în sectorul public și politic. 

Rezultatele cercetării sunt valorificate în studiul: „Finanțarea partide-
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lor politice – experiența internațională și națională”, Publicația „5 

Proiecte de cercetare în domeniul electoral – Alegerile Element-cheie 

al Democrației”. [3].  

Cadrul legal autohton a parcurs o cale lungă și anevoioasă în 
procesul de creare a unui sistem național de integritate, transparență și 
responsabilitate. Sistemul naţional anticorupţie al Republicii Moldova 
este axat pe politici centrate pe cadrul normativ şi instituţional. Cadrul 
normativ anticorupţie este divizat în segmentul actelor normative 
internaţionale la care Republica Moldova a aderat şi actele normative 
naţionale. Principalul document strategic de planificare în domeniul 
prevenirii corupției este Strategia Națională Anticorupție. Republica 
Moldova are o succesiune de documente privind Strategia Antico-
rupție și planul de acțiuni, începând cu anul 2004. În Republica 
Moldova politicile anticorupție în domeniul public și politic sunt 
stabilite și stipulate în legea integrității. Legea integrității reprezintă o 
lege-cadru, care compilează mai multe norme de etică și conduită 
profesională, ce se regăsesc în mai multe acte legislative [1]. Această 
lege are ca scop cultivarea integrităţii în sectorul public şi a climatului 
de toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica 
Moldova. Cultivarea integrității în sectorul public se realizează prin 
crearea climatului de integritate politică și crearea climatului de 
integritate instituţională în cadrul entităţilor publice.  

Cadrul instituțional național implică un spectru variat de instituții 
publice, al căror obiectiv este de a asigura climatul de integritate, a 
promova și a aplica măsuri eficiente anticorupție. În principiu, toate 
autoritățile publice naționale, atât centrale, cât și locale, sunt obligate, 
în temeiul Legii integrității, să respecte și să aplice în activitatea lor 
măsurile de asigurare a integrității. Totuși, rolul central pe terenul 
promovării și aplicării măsurilor anticorupție preventive îl joacă trei 
instituții: Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de 
Integritate și Procuratura Anticorupție. 

Partea practică a lucrării este reprezentată de un sondaj în mediul 
online în iulie-septembrie 2020, care are drept scop evaluarea atitudi-
nii cetățenilor cu privire la procesul de finanțare a partidelor politice și 
determinarea capacității de crowdfunding a cetățenilor pentru partidele 
politice [4, p. 39-75].  
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În cadrul chestionării au participat 254 de persoane, dintre care 

52% – femei, iar 48% – bărbați. Majoritatea respondenților, 71%, se 

află în țară, iar 29% sunt plecați peste hotarele țării. 

Am întrebat respondenții care cred ei că sunt sursele de finanțare a 

partidelor politice. Majoritatea au menționat finanțarea publică și 

privată. O altă opțiune a fost „internă și externă”, iar unii respondenți 

au indicat drept sursă de finanțare pentru partidele din Moldova „banii 

din offshore”, „mită”, „bani de la oligarhi și afaceriști din afara țării”. 

Îndrăznim să presupunem că opiniile lor sunt bazate pe ceea ce 

urmăresc în mass-media. Pentru că în capul listei la sursele de 

informare, majoritatea celor chestionați au plasat mass-media, iar mai 

apoi rețelele de socializare și, abia la final, rapoartele oficiale. 

Așa se explică faptul că la întrebarea „Urmăriți activitatea și 

prestația partidelor politice care primesc subvenții din bugetul de 

stat?”, 112 respondenți au declarat că „rareori”.  

Ținând cont de opiniile formulate și de informarea generală despre 

acest subiect, la întrebarea sunt sau nu de acord ca partidele politice să 

fie finanțate din bugetul de stat, 44% au răspuns că nu sunt de acord 

cu subvenționarea partidelor din resursele statului, 41% au avut o ati-

tudine neutră, spunând că ar fi parțial de acord. 93% dintre persoanele 

chestionate susțin că nu există suficientă transparență în procesul de 

finanțare a partidelor politice în Republica Moldova. Am întrebat cei 

254 de respondenți dacă au donat vreodată bani pentru un partid 

politic sau dacă ar dona. Astfel, 82% au spus că nu au donat niciodată 

bani partidelor politice, iar 18% au susținut că au donat. 

A urmat întrebarea ce i-ar motiva să doneze bani unui partid 

politic. Am sumarizat răspunsurile în felul acesta:  

 Calitatea de membru de partid. 

 Integritatea morală a deciziilor și cauzelor susținute, capacitatea 

partidului de a comunica alegătorului realitatea socioeconomică și pla-

nul de acțiune, interesul partidului de a educa publicul prin acțiuni și 

nu promisiuni. 
 Transparență și raportare financiară reală, accesibilă pentru cetățeni. 

Astfel, luând în considerare rezultatele chestionării, observăm că 

răspunsurile oamenilor sunt generate, în mare parte, de un singur 
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cuvânt: încredere. Încredere în partidele politice, încredere în aplicarea 

legii, încredere în sursele de informare. 

În urma cercetării aprofundate, concluzionăm că corupția rămâne una 

dintre principalele provocări în calea dezvoltării și investițiilor, care 

afectează toate domeniile societății, iar mecanismul de funcționare a 

relațiilor de corupție este puternic înrădăcinat în sistemul politic. Deși 

Republica Moldova deține majoritatea componentelor formale ale unei 

arhitecturi anticorupție solide, instrumentarul și politicile anticorupție 

adoptate nu sunt aplicate de o manieră potrivită, unele practici par să se 

dubleze sau chiar sunt în exces, ceea ce duce la ineficacitatea lor. Rezulta-

tele sondajului exprimă lipsa de încredere a cetățenilor în legislație și 

instituții, care nu reușesc să contribuie semnificativ la scăderea corupției 

politice. Cadrul legal de-a lungul anilor în Republica Moldova a înregis-

trat multiple modificări în vederea îmbunătățirii și sporirii transparenței în 

procesul de finanțare a partidelor politice, în prezent există anumite 

lacune legislative nesoluționate care generează riscuri de corupție. În cele 

din urmă, putem afirma că condiția indispensabilă în realizarea activității 

de prevenire și combatere a corupției o constituie existența unei voințe 

politice reale de a acționa în acest sens, fără de care orice activitate ar 

părea formală, dar și o voință bine determinată din partea cetățenilor. 
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The aim of the research is to analyze the conflict between totalitarianism 

and democracy in the process of democratic transition from the perspective 

of Eastern Europe, including the Republic of Moldova. The scientific novelty 

of the work is derived from the general-global impact of the transition, which 

influenced the transitional specific of the Republic of Moldova, within its 

state of transition for 29 years. 

 

Idealurile democrației și ale libertății individuale se ciocnesc cu 

cele mai mari provocări, începând cu secolul XX, când de pe arena 

istorică treptat dispar unul câte unul regimurile totalitare, fapt ce con-

tinuă să fie în atenția internațională și națională. Problematica tran-

ziției spre democrație în statele postcomuniste se bucură de un nivel 

relativ înalt de investigare, revenind în aria cercetătorilor în special 

după 1989, când al treilea val de democratizare începe să ia amploare. 

Noțiunile de totalitarism, democrație și tranziție de-a lungul timpu-

lui s-au îmbogățit cu diverse forme și divers conținut. Termenul „de-

mocrație” se bucură de o studiere mai îndelungată, încă din Grecia 

Antică, pe când cel de „totalitarism” este relativ recent, fiind abordat 

pentru prima dată de către ideologul italian Giovanni Gentile în primii 

ani ai secolului XX.  

În studiul tranziției spre democrație, întrunim o serie de modele 

clasice și actuale. Modelele clasice ale tranzitologiei sunt marcate de 

valul de democratizare din anii 1970, din sudul Europei [1, p.58]. 

Demn de menționat este că modelele tranziției se concentrează pe 

rolul factorului instituțional, dezvoltării economice și sociale în spriji-

nul schimbării democratice. 

Omul secolului XX, în procesul de tranziție spre democrație, a 

suferit numeroase schimbări. Acest adevăr îl urmărim îndeosebi la 
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RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 153   

nivel psihologic, fie că ne referim la personalitatea politică, persona-

litatea intelectuală sau la „omul de masă” (muncitorul).  

 Tot personalitatea, prin mișcările și revoluțiile de democratizare pe 

care le demarează, a reprezentat obiectul și subiectul principal care a 

animat realizarea schimbărilor în condițiile tranziției spre democrație. 

În acest sens, menționăm mișcările revoluționare din 1968 „Primăvara 

de la Praga”, din 1974 „Revoluția Garoafelor”. Pe de altă parte, un 

impact puternic au avut revoluțiile de la 1989: „Revoluția Gingașă” 

din Slovacia, Mișcarea poloneză „Solidarnosti”, „Revoluția de 

Catifea” din Cehoslovacia. Ungaria este prima țară care înlătură fizic 

Cortina de Fier. Acest fapt a condus la un eveniment foarte așteptat de 

către poporul celor două părți divizate ale Germaniei – căderea zidului 

Berlinului, și unificarea celor două regiuni în 1990.  

 O contribuție deosebită este oferită de către Samuel Huntington, 

care pune în lumină termenul „al treilea val al democratizării” [2, 

p.155]. Perioada de tranziție spre democrație a fost puternic 

influențată de al treilea val al democratizării. În această ordine de idei, 

Huntington consideră că oricărui „val de democratizare” îi este 

caracteristic „valul de recul”. Orice țară trece printr-un proces de 

tranziție individualizat, în funcție de cât de pregătit este statul să își 

asume reforma democratică. Totodată, există state care mimează 

trăsăturile democrației, fapt ce le marchează stagnarea la toate 

nivelurile și le tărăgănează tranziția. 

 Cazul Poloniei și al Ungariei sunt relevante în studiul tranziției 

despre democrație. În Polonia regăsim „Terapia de șoc”, pe când în 

Ungaria, la începutul anilor 90, organul legislativ adoptă legi în 

vederea protejării drepturilor de liberă asociere și adunare, fapt ce 

deschide calea pluripartitismului politic, încep să fie luate în 

considerație alte alternative politice: un nou sistem electoral (deschis) 

și schimbarea procedurii de alegere a președintelui (prin vot direct). 

 În contextul numeroaselor schimbări în sistemul politic comunist 

la sfârșitul secolului XX, sesizăm un clivaj profund între cerințele și 

disponibilitățile sistemului. La sfârșitul secolului XX, în Republica 

Moldova se evidențiază o puternică mișcare de emancipare națională, 

care este nemijlocit condiționată de căderea blocului sovietic. Această 
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mișcare se materializează prin obținerea independenței Republicii 

Moldova la 27 august 1991, fapt ce a reprezentat premisa unor noi 

aspirații democratice conform cărora țara urma să se alăture statelor 

occidentale prospere, printr-o tranziție ușoară, fără cale de întoarcere 

la elementul totalitar-autoritar, ceea ce nu s-a mai întâmplat.  

 Odată cu creșterea rolului și impactului globalizării, comunitățile 

au început să fie interdependente în dezvoltarea lor sociopolitică. 

Globalul începe să ofere formă și conținut tranzițiilor postcomuniste, 

marcând un caracter democratic complex și contradictoriu, cu serioase 

abateri de la firesc.  

 Cercetătorul Hakan Yilmaz consideră că contextul internațional 

este deseori ignorat în studiul tranziției spre democrație, datorită la 

două cauze [3]. Prima cauză ține de caracterul complex și 

contradictoriu de conținut al noțiunii de „context internațional”. O altă 

cauză este dificultatea de demonstrare a relației cauză-efect între 

spectrul internațional și schimbările interne care au loc în cadrul 

procesului de tranziție. Cu toate că nu există voință și angajament 

politic, comunitatea internațională, reprezentată de UE, ONU, OSCE, 

SUA, România continuă să acorde suport democratic în consolidarea 

cadrului politic, instituțional și economic. 

 În urma cercetării, observăm un paradox – ciocniri între 

elementele noi democratice cu cele vechi autoritar-totalitare. Factorul 

de apartenență ideologică este invocat sistematic, fapt ce a divizat 

societatea în mai multe grupări și orientări. Obiectivele democratice 

axate pe crearea unui stat de drept, a unei societăți civile și a unei 

economii de succes, au eșuat la nivel de implementare. În acest 

context, venim cu următoarele recomandări: 

 Să existe o conlucrare continuă între sectorul științific și cel 

politic, dar și o expertiză științifică a noilor căi de democratizare și 

implementare a reformelor, de consolidare a democrației. 

 Întrucât în Republica Moldova există un pluripartitism exagerat, 

este esențială realizarea unei reforme electorale. Acest lucru poate fi 

înfăptuit în Republica Moldova preluând exemplul din Mexic, unde 

formațiunile care nu au obținut 2% la alegeri se desființează imediat 

după scrutin.  
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 Să fie create politici și strategii viabile de atragere a investitorilor 

străini. Conform teoriei democratizării elaborată de Seymour Martin 

Lipset, probabilitatea ca o țară să devină și să rămână o democrație 

stabilă este direct proporțională cu dinamica și potențialul de 

dezvoltare economică. Pentru atragerea investitorilor străini, este 

necesară asigurarea unor condiții propice și a unei imagini pozitive a 

țării la nivel intenațional. 
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At the current stage, cultural diplomacy plays an important role in 

foreign policy, creating a favorable image abroad, achieve the state's 

interests in the cultural field, maintain contact with the foreign public and try 

to implement its social norms into other cultures. It can also contribute to 

create a favorable environment for achieving the state's foreign policy 

objectives in other areas as well: economic, political and social. 

 

Diplomația culturală, axată pe soft power, este cea mai eficientă 

activitate în problemele de politică externă, eficiență instituțională, a 

politicilor de securitate și apărare. Astfel, diplomația culturală vizează 

mobilitate academică, studierea limbilor, acordarea burselor de studii, 

cercetări știinţifice, parteneriate educaţionale, elaborarea de curricula 

pentru anumite domenii de ȋnvăţare, precum: drepturile omului, 

democraţie, educaţia prin film, educaţia pentru societate, educaţia 

pentru ghidarea ȋn carieră, educaţia pentru integrare europeană. 

Diplomația culturală este purtătorul de cuvânt al eforturilor 

comune ale statelor UE și Marii Britanii care vizează promovarea, 

susținerea și consolidarea sistemelor culturale ale fiecărei națiuni și 

astfel semnarea unor acorduri durabile și de susținere pentru realizarea 

proiectelor de interes comun. În general, trebuie să fie un instrument 

capabil să demonstreze modul în care lumea diplomatică nu trebuie să 

se limiteze doar la relațiile dintre diferite țări la nivel politic și econo-

mic, ci să fie în mod diferit un participant și un protagonist în proiec-

tele de cooperare și dialog între națiuni. În acest sens, diplomația 

culturală poate ajuta comunitățile din întreaga lume să se cunoască și 

să învețe arta dialogului, în limbile picturii, fotografiei, scrisului, 

muzicii, sportului, pentru a produce, în cele din urmă, noi pagini de 

istorie capabile să le pună în slujba celui mai mare proiect de 

diplomație și solidaritate: dezvoltarea vieții și a conviețuirii în lume.  
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Totodată, diplomația culturală este realizată prin intermediul struc-

turilor oficiale și neoficiale. Aceste structuri aplică instrumentele dip-

lomaţiei culturale ȋn realizarea politicii externe a statului. Cele oficiale 

sau guvernamentale sunt Ministerele de Externe și Ministerele Cul-

turii. Cele neoficiale sau neguvernamentale sunt Institutele și Centrele 

Culturale, ONG-urile, diverse fundaţii, platforme, forumuri și comisii, 

care cooperează cu guvernele și completează politicile guvernamen-

tale ȋn domeniul cultural. 

În acest sens, este importantă studierea experienței statelor UE: 

Franța, Germania, Italia și Marea Britanie în domeniul diplomației 

culturale, deoarece reprezintă un amalgam de experiențe și strategii, 

modele culturale, institute ce promovează propria cultură, limbă, 

tradiții și obiceiuri, programe educaționale și culturale atractive pentru 

tineretul studios și elucidarea strategiilor în condițiile social-politice 

ale Republicii Moldova.  

Așadar, menționăm că, în Germania, cele mai mari organizații 

pentru promovarea diplomației culturale sunt Institutul Goethe, 

Serviciul German de Schimb Academic; Institutul pentru Relații Cul-

turale Internaționale și Fundația Humboldt. De asemenea, populariza-

rea limbii germane și stimularea interesului pentru studiul ei sunt con-

siderate primordiale pentru Germania. Astfel, Institutul Goethe fondat 

în 1951 organizează cursuri de limba germană, evenimente culturale, 

de cercetare și dispute în alte țări. O altă instituție importantă este Ser-

viciul German de Schimb Academic, fiind cunoscută ca cea mai mare 

organizație intermediară în domeniul schimburilor de studenți din 

Germania.  

De asemenea, publicațiile multilingve despre Germania joacă un 

rol important în promovarea imaginii germane în străinătate. Revista 

internațională „Germania” acoperă sferele politice, culturale și eco-

nomice ale țării, iar un rol important, la fel, este ocupat de televiziunea 

cu acoperire mondială „Deutsche Welle” (Valul German) [1, p. 137]. 

În aceeași ordine de idei, menționăm că sistemul de învățământ din 

Marea Britanie este cunoscut ca fiind cel mai elitist din lume, 

ocupând locuri de frunte în topul celor mai prestigioase universități ale 

lumii din 2021: Universitatea Oxford și Universitatea Cambridge.  
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Sarcina principală pentru promovarea diplomației culturale îi re-

vine Ministerului de Externe, Consiliului Britanic și Comunității Na-

țiunilor. Astfel, Consiliul Britanic este responsabil de stabilirea relații-

lor culturale cu statele străine, proiectele implementate fiind împărțite 

în trei grupuri: sprijinul pentru cooperare în domeniul culturii, răspân-

direa limbii engleze și dezvoltarea educației. 

Totodată, BBC World Service este cunoscut ca cel mai mare radio-

difuzor din lume, cu o prezență globală la televizor, radio și online în 

mai mult de 30 de limbi ce facilitează organizarea expozițiilor, festi-

valurilor independente sau ca programe care sunt concepute de mai 

mulți ani. 

De asemenea, țara are un bogat patrimoniu cultural și natural, 

inclus în patrimoniul modial UNESCO; industria muzicală britanică 

este și ea foarte influentă, iar sportul este un alt atu major în ceea ce 

privește promovarea diplomației culturale: liga de fotbal engleză, în 

special, este recunoscută ca fiind cea mai competitivă și cosmopolită 

din lume, cricket-ul și golful sunt populare. 

Franța – a acordat mereu o importanță deosebită diplomației 

culturale, prin Organizația Internațională a Francofoniei; Campus 

Franța; Expertise Franța; Agenția Franceză pentru Dezvoltare; Agenția 

pentru Educația Franceză În Străinătate – responsabile de promovarea 

limbii, culturii franceze, schimburilor de bunuri culturale. Un rol 

important se atribuie mass-mediei, și anume, celor cu acoperire glo-

bală: canalul TV5 Monde; Radio France international; Canalul France 

International și France 24. 

Descoperirea internațională a teatrului francez (Luvre, Muzeul 

Orsay, Muzeul Picasso, Rodin) contemporan este susținută de 

inițiativele rețelei culturale franceze și ale Institutului Francez: 

organizarea de turnee, implementarea rezidențelor și coproducțiilor cu 

parteneri locali sau platforme de prezentare a teatrului francez. 

Italia – este cunoscută pentru promovarea imaginii sale și a culturii 

în străinătate prin intermediul Institutului Cultural Italian și Societatea 

Dante Alighieri, care organizează evenimente de artă, muzică, cinema, 

literatură, teatru, dans, modă, design, fotografie și arhitectură; 

gestionează cursurile de limbă și cultură italiană. De asemenea, au loc 
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schimburi între studenți, în acest sens, Farnesina acordă anual 

subvenții pentru cofinanțarea proiectelor de schimb de tineri. 

Una dintre cele mai de succes inițiative ale diplomației culturale 

italiene a devenit programul de promovare a imaginii țării „Exhibitaly 

– Excelența italiană astăzi. Tradiție și inovare”, proiectul fiind 

implementat în 2012, cu sprijinul MAE și al Ministerului Dezvoltării 

și Economiei din Italia, cu scopul de a promova produsele Made in 

Italia [1, p. 113]. 

Sarcina promovării diplomației culturale a Republicii Moldova 

este una actuală și strategică, ceea ce duce la intensificarea relațiilor 

economice, politice și sociale, de asemenea, creșterea posibilităților 

intelectuale, științifice și informaționale, nivelul de trai al populației, 

precum și nivelul de concentrare al capitalului financiar [4, p. 4]. 

Astfel, ca activități de promovare a diplomației culturale, 

menționăm festivalurile și evenimentele cu specific național: 

Festivalul DescOpera; Festivalul Internațional de Operă și Balet 

„Maria Bieșu”; Festivalul Internațional de muzică Jazz. Totodată, 

Republica Moldova cooperează cu statele UE prin intermediul 

programelor educaționale și culturale: Europa Creativă; Orizont 2020; 

Erasmus+; COSME și Twining [3, p. 11]. De asemenea, în calitate de 

programe de mobilitate academică pentru Republica Moldova 

menționăm: CEEPUS; Stipendium Hungaricum; programele de 

mobilitate academică ale Guvernului SUA (ACCELS, FULBRIGHT, 

IREX etc.) și Programul „YOUTH for Understanding” [2, p. 55]. 

Prin urmare, concluzionăm că stabilirea și promovarea relaţiilor de 

cooperare culturală, științifică și educațională a Republicii Moldova 

cu statele UE trebuie să fie un obiectiv prioritar pentru politica externă 

a statului. De asemenea, acordarea unei atenții deosebite actorilor 

nestatali implicați în procesul de promovare a diplomației culturale și 

implicarea ȋn continuare ȋn proiecte și programele UE, permit 

Republicii Moldova să demonstreze latura frumoasă a țării. Totodată, 

este necesar crearea unui institut cultural la nivel național, menit să 

asigure formarea și promovarea diplomației culturale a statului, bazat 

pe experiența statelor lideri la acest capitol. De asemenea, coordonarea 

activității instituțiilor de stat ale Republicii Moldova și a mass-mediei, 
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în scopul implementării cu succes a Campaniei de creare a imaginii 

statului. 
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This paper is a complex study in the field of ensuring gender balance in 

the current conditions of the Republic of Moldova. This implies a broad 

analysis of both the theoretical dimension and the past aspects in the political 

representation of women. In this sense, a special importance is given to the 

evolution of the status of women in society and the stages of increasing its 

importance from a political point of view. 

 

1. Evoluția istorică și аbordări teoretiсe privind reprezentarea 

politică a femeilor. Problema reprezentării femeilor în sfera politiсă, 

dar și poziția soсială a aсestora a variat de la o soсietate la alta, însă 

сea mai mare parte a timpului aсestea au fost subreprezentate, iar 

drepturile lor erau înсălсate. Rolul femeilor а vаriаt pe pаrсurs de lа o 

soсietаte lа аltа. Înсă din Аntiсhitаte, în Europа, femeiа erа 

subordonаtă și аveа un stаtut mult mаi inferior deсât сel аl bаrbаtului. 

În Аntiсhitаte, сel mаi des femeiа îndeplineа rolul de menаjeră și 

mаmă а сopiilor, сeeа сe de fаpt făсeа să nu-i fie аuzită voсeа, 

сontribuind neesențiаl lа bugetul fаmiliei. Сeа mаi bună soluție, dаr și 

o сomponentă importаntă а vieții în epoса аntiсă erа сăsătoriа [5]. În 

Evul Mediu, o influență mаjoră o аvea biseriсa, саre аduсeа drept 

аrgumente аle inferiorității femeii următoаrele: păсаtul din Grădinа 

Edenului, аpаrițiа femeii din сoаstа bărbаtului etс. [3] Аbiа spre 

sfârșitul seсolului аl XVIII-leа, sub influențа soсietății burgheze, аpаr 

primele revendiсări аle drepturilor femeilor, bаzându-se pe ideile 

promovаte de dreptul nаturаl, în speсiаl ale lui Hugo Grotius [7]. 

Pentru primа dаtă сerințele privind egаlitаteа de gen аu fost prezentаte 

de сătre femei în timpul Războiului de Independență din Stаtele Unite 

аle Аmeriсii (1775-1783) [1]. Primа reprezentаntă а feminismului 

аmeriсаn a fost Аbigаil Smith Аdаms (1744-1818) [1]. Termenul 

„sex” se sugereаză utilizаreа în studiul аspeсtelor biologiсe speсifiсe 

аle existenței umаne, preсum și саtegoriа de „gen” este utilizаtă în 
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disсutаreа problemelor soсiаle, psihologiсe și сulturаle саre se referă 

lа stereotipuri, norme, roluri, este сonsiderаt tipiс pentru сei саre 

soсietаteа îi definește са bărbаți și femei (R. Winger) [4]. Аbordаreа 

soсioсonstruсtivistă bаzаtă pe асtivitаteа lui P. Berger, H. Gаrfinkel, 

Goffmаn, T. Luсkmаn, K. Mаnnheim și А. Sсhutz, сonsideră diferen-

țele biologiсe sexuаle ca fiind seсundаre în сompаrаție сu саrасteris-

tiсile de gen de сomuniсаre și interасțiune" [8]. 

2. Situația privind reprezentarea femeilor în politică la nivel 

internațional. Rolul femeii în politiсă lа nivel mondiаl sporește 

сonsiderаbil în ultimа perioаdă, dar în prezent doаr un numаr miс de 

pаrtide politiсe sunt сonduse de сătre femei şi doаr сâtevа pаrlаmente 

sunt prezidаte sаu сoprezidаte de сătre un preşedinte sаu viсepreşe-

dinte de gen feminin. Nivelul mediu de reprezentаre а femeilor în 

pаrlаmentele țărilor din regiuneа OSСE până în prezent este de 25,7%, 

însă асeаstă сifră vаriаză сonsiderаbil în diferite stаte membre OSСE, 

vаriind de lа 50% lа аproximаtiv 10% în unele țări [1]. Mediа țărilor 

din regiuneа OSСE este сu mult sub obieсtivul de 40%, propusă de 

Сonsiliul Europei. Doаr 17 stаte аu reаlizаt rаtа de promovаre de 30% 

а femeilor în politiсă. Româniа аre o defiсiență de 8% fаță de mediа 

europeаnă. Totuși, putem сonstаta o evoluţie. În сomponențа Pаrlа-

mentului din 2012, femeile erаu reprezentаte în proporție de 11% lа 

sută. Votul proporţionаl саre а fost implementаt, аşа сum subliniаză şi 

сerсetările în domeniu, îmbunătăţeşte nivelul de reprezentаre а 

femeilor în politiсă, de lа 11 lа 19% [1].  

Promovаreа femeilor în Legislаtivul Românei  

de сătre pаrtidele politiсe 

PSD PNL USR UDMR АLDE PMP Minorităţi 

23% 17% 18% 13% 10% 8% 23% 

Elaborat de autor în baza datelor din studiul Сentrul Filia, 

Institutul European pentru Egalitate de Gen. 

 

Situația variază de la Vest la Est, și anume, prin existența în unele 

țări a unei egalități de gen la guvernare absolute, сum ar fi Сanada сa 

un exemplu de suссes, variind spre zero, daсă treсem spre Est, și aiсi 

vorbim de Azerbaidjan în spațiul postsovietiс. Niсiunul dintre 
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pаrtidele inсluse în studiu din Аrmeniа, Georgiа, Belаrus sаu Uсrаinа 

nu а аdoptаt politiсi speсifiсe femeilor, сu exсepțiа Țărilor Bаltiсe. 

3. Practicile naționale de asigurare a echilibrului de gen în 

politică. Preoсupаreа privind relаțiile de gen în domeniul dezvoltării а 

întărit аfirmаțiа сă egаlitаteа în stаtutul bărbаților și femeilor este 

fundаmentаlă pentru fieсаre soсietаte. Aсeаstă preoсupаre ne-а deter-

minаt să ne perfeсționăm perspeсtivа аsuprа dezvoltării și а modului 

în саre аr trebui să o reаlizăm în mod efiсient. Dаtele stаtistiсe din Re-

publiса Moldovа сonstаtă сă femeile reprezintă doаr 22,77% din 

totаlul pаrlаmentаrilor [9], 29,4% în Consiliul municipal Chișinău 

[13], 45,71% în Consiliul municipal Bălți [10] și 25,9 % în consiliul 

municipal Cahul [11]. Totodată, trebuie de menționat că după allege-

rile locale generale din 2019, sunt 196 de femei primari, aproape 22% 

din numărul total al primarilor aleși, 300 de femei alese în calitate de 

consilier de nivelul II sau 27% din total și 3 823 de femei dețin funcția 

de consilier local de nivelul I sau peste 36% din numărul total. 

Dacă vom compara aceste rezultate cu cele din scrutinele locale 

generale anterioare, atunci constatăm că la scrutinul din 2019 au fost 

alese cu peste 1% mai multe femei la funcția de primar decât la cele 

desfășurate în 2015. De asemenea, în 2019 au fost alese cu 6,5% mai 

multe femei în funcția de consilier de nivelul I decât în 2015. Un 

procent și mai mare a fost înregistrat la consilierii de nivelul II, unde 

diferența dintre 2019 și 2015 este de 8,5% [13]. 

În сeeа сe ține de reprezentаreа femeilor în Legislаtivul Republiсii 

Moldovа, putem observа o evoluție сresсândă а proсentului pe саre îl 

аveаu femeile, аstfel putem сonstаtа сă сeа mаi miсă pondere аu   

аvut-o în Pаrlаmentul din 1990-1994, în proporție de 3,7%, iаr сel mаi 

mаre proсentаj а fost аtins în Pаrlаmentul din 2009-2010 – 24,8% 

[12]. Lа nivelul puterii legislаtive se аtestă unele tendinţe pozitive. А 

сresсut prezenţа femeilor pe listele саndidаţilor lа funсţiа de deputаt 

în Pаrlаment de lа 4,8% (1998) lа 20,8% (2005), lа 24,8% în iulie 

2009 şi lа 21,7% (аprilie 2018). Pentru аlegerile parlamentare din 

2019, în саlitаte de сonсurenți eleсtorаli аu fost înregistrаte 15 

formаțiuni politiсe. Dintre саre nicio formаțiune politiсă nu а înаintаt 

mаi mult de 40 de саndidаți femei din numărul mаxim de 103 
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саndidаți pe listа unui сonсurent eleсtorаl. 8 саndidаte independente 

femei din totalul de 57 [1]. În pofidа progreselor menţionаte, putem 

identifiса trei tipuri de fасtori саre îngreuneаză intrаreа femeilor în 

sferele înаlte аle politiсului: distribuireа inegаlă а resurselor; сulturа 

şi orgаnizаreа pаrtidelor politiсe; instituţiile şi regulile eleсtorаle [8]. 

În perioada 6-20 iulie 2020 au fost realizate 14 interviuri în pro-

funzime cu femei implicate activ în politică. Scopul interviurilor a fost 

identificarea motivării implicării în politică; identificarea problemelor, 

barierelor sociale, psihologice, lacune legislative; evaluarea impactului 

strategiilor electorale de stimulare a echilibrului de gen. După vârstă, 

respondenții fac parte din patru categorii. Cele mai multe femei implicate 

în politică sunt tinere cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani și de vârsta de 

mijloc – 41-56 de ani, din mediul urban, în proporție de 57%. În baza 

răspunsurilor la interviurile în profunzime, putem conchide că 79% dintre 

femeile implicate în politică sunt membre ale unui partid politic, 29% 

ocupă funcții de conducere în cadrul organizațiilor teritoriale/locale, 15% 

sunt membre ale organelor colective decizionale de nivel national, la 

nivel local sau membre ale organizațiilor locale.  

În temeiul interviurilor am putea sintetiza următoarele – prezenţа fe-

meilor pe listele de саndidаţi este deocamdată nesemnifiсаtivă, iаr pe 

loсurile eligibile – foаrte redusă. Fără stipulаreа prevederilor сu privire lа 

plаsаment, utilitаteа introduсerii сotelor este unа foаrte miсă. În асelаşi 

timp, partea finаnсiаră mai este un motiv de neparticipare a femeilor în 

politică în саzul Moldovei. Partiсiparea slabă a femeilor la proсesul 

politiс este сondiționat și de: teаmа de violenţă, hărţuire, сritiсi; apliсarea 

proastă a politiсilor publiсe bаzаte pe integrаreа gender, sărăсiа; migrаţiа; 

lipsа modelelor şi а sprijinului din pаrteа femeilor аflаte lа putere; 

neînсredereа în forţele proprii şi respeсtul de sine foаrte sсăzut; сosturile 

ridiсаte аle саndidării şi exerсitării unei funсţii publiсe; intimidаreа de 

relаţiile de putere саre deseori саrасterizeаză асtivitаteа politiсă; сulturа 

сonfruntării politiсe сe сreeаză „сâştigători” şi „învinşi”.  
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This article reports on the importance of the process of reforming the 

public pension system in the Republic of Moldova. The pension system is a 

social insurance system for insured people that ensures a decent living for 

those who are unable to work. At the same time, the reform of the pension 

system aimed to reduce inequity in the system and establish equality among 

all citizens. 

 

Sistemul de asigurări sociale este una din principalele instituţii de 

protecţie socială în condiţiile economiei de piaţă, care asigură 

realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor la asigurare materială 

în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, dizabilitate, de pierdere a 

întreţinătorului prin plăţi sociale ca pensii, indemnizaţii şi alte prestaţii 

de asigurări sociale. Astfel, sistemul de pensii din Republica Moldova 

funcționează în baza sistemului solidar de pensii care se bazează pe 

plata pensiilor de asigurări sociale din contul contribuțiilor de 

asigurări sociale de stat colectate de la angajatori, începând cu luna 

ianuarie 2021 contribuții achită doar angajatorii. 

Actualmente, sistemul public de pensii din Republica Moldova se 

confruntă cu probleme condiționate de evoluția negativă a 

indicatorilor demografici din ultimii ani, scăderea raportului dintre 

salariații contribuabili și pensionari, fragilizarea sustenabilității 

financiare a acestui sistem și crearea unui deficit, care, începând cu 

anul 2009, poartă un caracter permanent. În acest context, o realizare 

importantă a autorităților a fost implementarea reformei sistemului de 

pensionare, începând cu anul 2017 [3, p.62-63]. 

Reformarea sistemului public de pensii din Republica Moldova 

reprezintă un proces complex necesar pentru sistemul public de 

asigurări sociale, care constă în asigurarea funcționării unui sistem de 

pensii echitabil şi sustenabil, care să garanteze un trai decent 

beneficiarilor de pensii.  

mailto:catalina.bocan.97@gmail.com
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Respectiv, creşterea cheltuielilor pentru pensiile de asigurări 

sociale este determinată de creşterea numărului beneficiarilor de 

pensii. Îmbătrânirea populaţiei, creşterea şomajului, migraţia peste 

hotare a persoanelor apte de muncă, precum şi practica „salariului în 

plic” sunt câţiva dintre factorii care pun în pericol actualul sistem de 

pensionare [4, p.1].  

Astfel, reformele sociale, promovate până în prezent în Republica 

Moldova, erau orientate spre asigurarea dezvoltării continue a preve-

derilor constituționale prin aplicarea lor la normele naționale. O 

dovadă, în acest sens, o constituie conceptul de „reformă” a sistemului 

de pensii din Republica Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului 

nr. 116-d din 05.08.2016 [2], astfel prin prin Legea nr.290 din 

16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, 

Parlamentul Republicii Moldova a introdus în legislația de pensionare 

un set de amendamente complexe al prestațiilor sociale [1]. 

În linii mari, reforma sistemului public de pensii din Republica 

Moldova presupune valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru 

pensiile aflate în plată, schimbarea formulei de calcul al pensiei pentru 

limită de vârstă, luând în considerare venitul asigurat valorizat al 

persoanei, echivalarea pensiilor minime cu venitul lunar minim ga-

rantat, modificarea modalității de calculare a pensiei de urmaș, 

creşterea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare, creşterea ratei 

de înlocuire și unificarea modalității de calcul a pensiilor, prin 

abrogarea unor categorii de pensii speciale și a stagiului special de 

cotizare ș.a.  

În prezent, pentru Republica Moldova îmbătrânirea populației este 

un proces ireversibil, stoparea căruia este destul de grea și de aceea 

studierea specificului, caracterului și previziunea efectelor legate de ea 

este o sarcină importantă pentru politicile socioeconomice promovate 

de conducerea țării. Una din consecințele îmbătrânirii populației este 

creșterea bruscă a numărului populației în etate, creșterea poverii 

acestei categorii asupra populației cu vârsta aptă de muncă, ceea ce 

respectiv, duce la instabilitatea financiară a sistemului public de pensii 

și a condus la necesitatea reformării acestui sistem. 

Totodată, conceptul de reformă a sistemului de pensii din 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

168 

Republica Moldova a formulat patru obiective specifice, fiecare 

încorporând mai multe intervenții. Atingerea fiecărui obiectiv specific 

presupune implementarea unui şir de acțiuni, care ar urma să asigure 

realizarea obiectivului general al reformei de pensionare care constă în 

asigurarea funcționării unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil, 

care să garanteze un trai decent beneficiarilor de pensii. Conceptul de 

reformă urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice: 

a) (-) Asigurarea funcționării unui sistem de pensii sustenabil, în 

primul rând din punct de vedere financiar. 

b) (-) Reducerea inechităților din sistemul de pensii, racordarea 

la principiile de asigurări sociale.  

c) (-) Sporirea nivelului de beneficii, pentru un trai decent și 

reducerea sărăciei. 

d) (-) Guvernanță transparentă și cu capacități consolidate de 

administrare a sistemului de pensii [4, p.1]. 

În urma celor relatate, este necesar de menționat că sistemul de 

pensionare este profund integrat în economia ţării şi succesele 

(insuccesele) acestuia nu doar se reflectă asupra nivelului de asigurare 

materială a pensionarilor, ci şi, în mare măsură, determină parametrii 

situaţiei social-economice a ţării, actuale şi de perspectivă, şi au o 

influenţă semnificativă asupra situaţiei macroeconomice în general. 

Astfel, reforma sistemului de pensii a fost necesară și are o importanță 

majoră în sistemul public de asigurări sociale, deoarece, şi-a propus 

reducerea inechităţii din sistem şi instituirea unei egalităţi între toate 

categoriile de cetăţeni angajaţi în câmpul muncii. 

Concluzii. Menționăm că sistemul de pensii la nivel național 

generează starea de respectare a echității și a sustenabilității între toți 

participanții la risc. Asigurarea socială contribuie la realizarea 

coeziunii sociale și la creșterea productivității muncii prin menținerea 

stării de sănătate a forței de muncă, prin asigurarea unei treceri mai 

puțin dificile de la viața activă la pensie, prin creșterea flexibilității și 

adaptabilității la schimbare a salariaților. Totodată, asigurarea 

echilibrului dintre contribuabili și beneficiari este cea mai complicată 

sarcină în procesul de reformare a sistemului public de pensii. 

Obiectivul strategic în această ecuație este de a atrage tineretul în 
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câmpul muncii și de a nu pierde din vizor grupurile vârstnice angajate, 

care necesită deseori a fi instruite pentru a căpăta anumite cunoștințe 

și abilități ce i-ar face competitivi pe piața muncii în rând cu tinerii 

specialiști. 
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Waste of resources can be viewed as a global problem that causes great 

losses to the human community. Many aspects of this issue are on the agenda 

of international organizations and states. The article gives an original 

definition of waste of resources, a substantiation of the problem as a global 

one, an overview of modern examples of squander of resources, an analysis 

of attempts to tackle aspects of the issue. 

 

The main actors in international relations, states and international 

organizations are currently faced with various problems of a global 

scale. These world problems hinder the sustainable development of 

mankind. In the scientific literature, there are at least two approaches 

to formulating the very concept of global issues: narrowed and 

expanded. Depending on these approaches, the number of the 

identified world problems varies from 6-8 to 30 or even more [1,       

p. 64]. Some of the world's issues have been widely recognized and 

studied. Others of no less importance are much less explored.  

Waste of resources is such a problem. The world has squandered 

its resources for decades using extensive economic practices, 

encouraging consumer attitudes, in the worst sense of the word, 

toward resources and nature. Along with causing enormous damage to 

nature, translated in indirect losses, wasted resources mean the direct 

squander of billions of dollars. However, what does the waste of 

resources mean? Many scientists found it difficult to answer the 

question relying on the relativity of the notion of wastefulness for 

different people. Nevertheless, based on the very idea of relativity, a 

comprehensive definition can be created. The study of factual material 

makes it possible to assert that each social group, subgroup, even 

some large social movements put forward through its representatives 

its understanding (standard) of the expediency of using the specific 
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resource. The views of different social groups, subgroups or 

movements may coincide or, on the contrary, may be completely 

opposite. Proceeding from aforementioned, the waste of resources is 

defined as the use of resources purposeless, according to a certain 

standard of expediency of a social group, subgroup or social 

movement, in the processes of production, trade and consumption. 

The standard of expediency can also be influenced by historical, 

cultural and technological factors.  

The views of various social groups, subgroups or movements on 

some types of resources may coincide. It creates the basis for a kind of 

consensus on wastefulness, reflected in contemporary international 

organizations (e.g. the UN has specialized organizations trying to 

resolve issues of waste of food, electronics as well as squander due to 

"unconstrained" military spending; the EU Commission developed a 

new Circular Economy Action Plan 2020 where it defined various 

wasted resources; the Platform for Accelerating the Circular Economy 

created Action Plans 2021 for food, clothing, electronics and plastics. 

Therefore, it can be considered as generally accepted that these types 

of resources are currently being squandered). 

Having defined the concept of the problem, it is also necessary to 

prove its globality. A narrow approach implies that global problems 

are such problems that affect absolutely all people and threaten the 

survival of humanity and human civilization itself [2, p. 341-346]. 

However, if this definition is adopted, it turns out that a number of 

global issues recognized as “classical” ones will not be such at all. A 

broad view presupposes the following: global problems are a set of the 

most important problems of mankind, which further progress in the 

modern era depends on. These issues have a number of common 

characteristics: they are a "brake" on the further socio-economic 

development of mankind; they affect the interests of most countries of 

the world and require their interaction and cooperation with 

international organizations to solve these issues; they are interrelated 

[3, p. 24]. Having identified waste of resources on the basis of the 

emerging consensus on wastefulness expressed in international 

organizations, it is safe to say that the issue is an absolute brake on the 
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path of human development, absorbing in vain huge amounts of re-

sources. Further, the problem requires international cooperation, attrac-

tion of foreign investment and grants of international organizations as 

well as international experience. Finally, this issue is closely 

interconnected with many other important world issues, and in many 

cases it is often the key to solving them. It is directly associated with 

such Sustainable Development Goals as 1 (Eradicate Poverty), 2 (Zero 

Hunger), 11 (Sustainable Cities and Communities), 13 (Action to Fight 

Climate Change) and 14 (Living Below the Water) and so on [4]. Thus, 

it can be said that the waste of resources is a global problem.  

In order to summarize some of the key figures for resource waste, 

the following examples are worth mentioning. The Ellen MacArthur 

Foundation assessed global waste of clothing at $560 billion and 

global waste of plastic packaging at $80-120 billion. It is important to 

note that negative impact on nature of plastics in the consumer goods 

industry alone may amount to $75 billion. The World Economic 

Forum presented in its report one extremely minimalistic estimation 

that the material cost of e-waste is $62.5 billion. FAO estimates that 

the world's food waste is worth about $1 trillion, not to mention the 

indirect costs of environmental damage and increased greenhouse 

gases. According to the World Bank, in 2019 the world burned 150 

billion cubic meters of associated gas in vain. Depending on prices, 

tens of billions of dollars are wasted. Thus, just five aspects of the 

problem of waste are directly costing the world at least $1.75 trillion 

each year. If indirect losses are taken into account that is damage to 

the environment, an increase in the amount of carbon dioxide and 

greenhouse gases in the atmosphere, then this figure should be 

increased many times over.  

The constantly growing flow of wasted resources, as well as 

indirect damage to the environment, which manifests itself in the 

intensification of environmental and climate crises, force international 

organizations to search for ways to cope with the problem. One of the 

2030 Sustainable Development Goals, adopted by the UN General 

Assembly in 2015, SDG 12, aims to achieve efficient use of natural 

resources, halve global food waste and introduce recycling and reuse 
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technologies. Some of the initiatives of international organizations 

addressing different aspects of the problem of wasteful use of 

resources include SAVE FOOD, launched in 2011 by FAO with the 

UNEP; the Global Gas Flaring Reduction Partnership (2002) and the 

Zero Routine Flaring by 2030 (2015), created by the World Bank; the 

New Plastic Economy (2016) and the Make Fashion Circular (2018), 

organized by the Ellen MacArthur Foundation. The European Union is 

often viewed by researchers as a sui generis organization. In 2020, to 

combat food waste, the European Commission launched a new initia-

tive, the EU Farm to Fork Strategy. The European Parliament and the 

Council of the EU adopted Directive 2018/852 in 2018 (targets for the 

recycling of plastic packaging: by the end of 2025 – 50%, by the end 

of 2030 – 55%) as well as the Directive 2018/851 (targets: to achieve 

55% reuse and recycling of municipal waste by 2025, 60% by 2030 

and 65% by 2035).  

Many developed states, following international organizations, 

declare a real crusade against waste of resources. The zeal of govern-

ments is also often spurred on by specific commitments made within 

major international organizations. France is currently leading. In 2016, 

it was the first in the world to pass the law to prohibit supermarkets 

larger than 400 square meters from throwing away unsold but usable 

food. In 2020, it adopted a Law regarding a Circular Economy and the 

Fight against Waste. Italy and Germany in Europe as well as Japan 

with China in Asia are very active in a similar direction. In recent 

years, the Moldovan government, seeking to bring the Moldovan 

reality in line with EU norms and striving to meet the UN SDGs, 

adopted the National Waste Management Strategy (2013-2027), which 

proposed to reduce the amount of refuse in landfills and introduce 

full-scale recycling. In 2019, the government began working on 

combating food waste law, based on support of FAO. However, after 

two years, the draft law has not yet been adopted. At the same time, 

the COVID-19 pandemic has led to difficulties in the relatively small 

recycling that existed in the RM. 

In conclusion, the author believes that despite numbers of initiate-

ves to tackle various aspects of waste of resources, undertaken by the 
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states and international organizations, they are still insufficient as it is 

evidenced by the continued increase in the use of resources in vain. 

Only an integrated approach to the issue at the global and national 

levels can solve it. 

References:  
1. JENÍČEK, V. Global problems of the world – structure, urgency. In: 

Agricultural Economics, 2008, vol. 54, no. 2, pp. 63-70. ISSN 0139-

570X. 

2. ЧЕКМАСОВА, Ю. Эволюция глобальных проблем современности. 

В: Социально-гуманитарные знания, 2013, № 5, сс. 341-346. ISSN: 

0869-8120. 

3. ГРЯЗНОВА, В. Понятие и глобальные проблемы современной 

мировой экономики. В: Проблемы современной экономики 

(Новосибирск), 2016, № 29, cс. 22-26. [Accessed 25.06.2021]. Available 

at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25602886  

4. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 35 

p. A/RES/70/1 

Recomandat  

Cristina EJOV, dr., conf. univ. 

 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25602886


RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 175   

REALIZAREA POLITICII STATULUI PRIN INTERMEDIUL  

SERVICIILOR                                              DESCONCENTRATE                                                   

ALE ADMINSTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 

 

Andriana CODREANU, studentă 

CZU: 354:323 codreanu.andriana@mail.ru  

 
All the needs of the inhabitants of the administrative-territorial units 

cannot always be fully met by the central public administration, for which 

this mission is sometimes burdensome, sometimes inconvenient and also 

cannot be fully executed by the local public administration authorities. From 

one stage of reform to another, it was concluded that total administrative 

decentralization is not possible, given that the central public administration 

cannot delegate powers to local public authorities in all areas of activity. In 

this sense, the central public administration places in the territory 

specialized structures, called deconcentrated public services that can be 

considered in fact territorial extensions of the state in the fields related to: 

control, evidence, maintaining public order and national security and 

providing specific public services of interest national. 

 

Este cunoscut faptul că ansamblul necesităților locuitorilor unită-

ților administrativ-teritoriale nu întotdeauna pot fi satisfăcute pe 

deplin de către administraţia publică centrală, pentru care această 

misiune uneori este împovărătoare, alteori incomodă și, de 

asemenea, nu pot fi executate în totalitate de către autoritățile 

administrației publice locale. De la o etapă de reformare la alta, s-a 

ajuns la concluzia că o totală descentralizare administrativă nu este 

posibilă, dat fiind faptul că administraţia publică centrală nu poate 

delega autorităţilor publice locale împuterniciri în toate domeniile 

de activitate. În acest sens, administraţia publică centrală plasează în 

teritoriu structuri specializate, numite servicii desconcentrate care pot 

fi considerate de fapt niște extensiuni teritoriale ale statului în 

domeniile ce țin de: control, evidență, menținerea ordinii publice și 

siguranței naționale și prestarea unor servicii publice specifice de 

interes național [3]. Misiunea serviciilor publice desconcentrate este 

de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate 

mailto:codreanu.andriana@mail.ru
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gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile de 

activitate, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative 

şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să 

ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă. 

În baza Anexei nr.1 a Hotărârii de Guvern nr. 266 din 09.03.2016 

„cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în 

mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administra-

tive centrale”, au putut fi deduse și supuse analizei detaliate serviciile 

publice orientate spre realizarea politicii statului în următoarele do-

menii: în domeniul financiar, în domeniul agriculturii, dezvoltării re-

gionale și mediului, în domeniile ce țin de sănătate, muncă, demog-

rafie și protecție socială, în domeniul afacerilor interne, în domeniul 

apărării, în domeniul economiei și infrastructurii, în domeniul justiției, 

în domeniul statisticii, în domeniul de reglementare şi control pentru 

siguranţa alimentelor, în domeniul asigurării sociale a populației, în 

domeniul asistenței medicale și în domeniul proprietății publice [2]. 

Diversitatea serviciilor desconcentare presupune evident un interes 

sporit al statului în coordonarea activităţii acestora. În Republica Mol-

dova, acest rol de coordonare îi revine Cancelariei de Stat prin inter-

mediul oficiilor sale teritoriale, activitatea cărora este orientată pe 

două dimensiuni prioritare: 

1. Coordonarea generală a activităţii serviciilor publice descon-

cetrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale. 

2. Asigurarea conlucrării eficiente a serviciilor publice descon-

centrate cu autorităţile administraţiei publice locale [4]. 

Pentru o elucidare profundă și rațională a locului și rolului ser-

viciilor publice desconcentate autorul și-a propus cercetarea detaliată a 

serviciilor desconcentrate ale administrației publice centrale, în 

general, și ale Inspectoratului de Stat al Muncii, în special [1]. În baza 

studiului elaborat, s-a conchis că punctul cel mai important în reali-

zarea politicii statului, de exemplu în domeniul muncii, reprezintă de 

fapt comunicarea permanentă prin diverse surse între autoritățile 

competente din domeniu cu cetățenii, angajatorii și mediul de afaceri 

despre importanța asigurării transparenței în procesul de muncă, 

importanța cunoașterii prevederilor legale din domeniu și a 
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instrucțiunilor privind securitatea muncii atât pentru angajatori, cât și 

pentru salariați. Toate acestea fiind necesare pentru prevenirea unor 

situații de risc și combaterea fenomenelor negative, precum: munca 

nedeclarată, corupția și angajarea pe criterii de vâstă, sex și rasă. 

În procesul de studiere a serviciilor publice desconcentrate, au fost 

depistate un set de probleme și provocări cu care se confruntă atât 

autoritățile administrației publice centrale, cât și persoanele implicate 

nemijlocit în studirea acestora. În linii generale, acestea sunt legate de 

transparenţa şi accesul la informaţie, relevanţa structurii actuale a 

administraţiei publice și puterea de supraveghere a instituţiilor. Cele 

mai relevante probleme în viziunea autorului fiind: 

 Absenţa cadrului normativ de reglementare generală a 

serviciilor publice desconcentrate – în legislaţia națională nu există un 

act normativ care să abordeze exclusiv tema serviciilor desconcent-

rate, acestea fiind reglementate fragmentat în diverse acte normative. 

 Informaţia incompletă sau neactualizată plasată pe paginile 

Web ale autorităților publice responsabile de executarea serviciilor 

desconcentrate – ceea ce nu corespunde principiilor bunei guvernări 

de deschidere, transparenţă şi responsabilitate a administraţiei publice. 

 Lipsa unei viziuni strategice a autorităților centrale privind 

modernizarea serviciilor desconcentrate – nu sunt stabilite clar 

scopurile, obiectivele, principiile, instrumentele de politici și resursele 

necesare modernizării serviciilor desconcentrate. 

Pe lângă ansamblul problemelor enunțate anterior, în procesul de 

modernizare a serviciilor publice desconcentrate pot apărea o serie de 

provocări ce îngreunează activitatea autorităților responsabile de exe-

cutarea eficientă a serviciilor desconcentrate, acestea fiind: neîncre-

derea cetățenilor în eficiența activității autorităților publice, modifica-

rea continuă a priorităților politice, schimbarea permanentă a interesu-

lui general și necesităților sociale, progresul tehnico-științific, migrarea 

excesivă a forțelor de muncă, perfectarea continuă a legislației națio-

nale și internaționale, funcționari publici slab instruiți și puțin califi-

cați etc. 

Pentru remedierea și înlăturarea acestora se propun următoarele 

recomandări: crearea unui cadru legal coerent şi transparent, prin care 
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să fie stabilite clar competenţele şi responsabilităţile decizionale ale 

autorităților publice responsabile de executarea serviciilor 

desconcentrate; pregătirea personalului calificat şi motivat în 

conformitate cu responsabilităţile ce-i revin în cadrul procesului de 

desconcentrare a serviciilor; consolidarea relațiilor de parteneriat între 

autoritățile publice locale și serviciile desconcentrate plasate în cadrul 

unităților administrativ-teritoriale și actualizarea permanenta a 

informației plasate pe paginile Web oficiale ale instituțiile publice 

responsabile de punerea în practică a prevederilor legale din domeniu. 
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The Diplomatic Protocol Service is a living body in a continuous 

development, having a democratic and professional nature and meeting the 

new and the progressive, it appears as the founder and bearer of friendship 

and collaboration between nations. The diplomatic protocol and ceremony 

are an important tool and a mandatory means of ensuring the international 

responsibility of states. The Republic of Moldova being a small state, but with 

a rich history and culture, has tendencies to streamline protocol activity, 

even if it does not have inherited protocol traditions. 

 

Experienţa istorică arată că, pentru asigurarea unor relaţii diploma-

tice favorabile şi eficiente între state, nu este suficientă existenţa unor 

anumite tradiţii locale, deşi acestea merită toată atenţia, dar e absolut 

necesară cunoaşterea normelor protocolare și ceremoniale. Alături de 

alte state, Republica Moldova tinde să-și conformeze activitatea proto-

colară, să o perfecționeze la un nivel înalt prin organizarea manifestă-

rilor oficiale (vizite oficiale, acreditarea personalului diplomatic) 

pentru a facilita legăturile diplomatice, politice, economice şi culturale 

cu țările-partenere. 

Cercetarea teoretică și practică a protocolului și ceremonialului 

diplomatic în organizarea manifestărilor cu caracter oficial a fost posi-

bilă datorită autorilor occidentali: J. Serres, J. Wood, H. Nicolson,    

H. Kissinger; autorilor din spațiul CSI: V. Egorov, A. Torkunov,      

A. Ksenofontov; autorilor români: T. Georgescu și G. Caraiani,          

I. Vârsta, E. Manciur, S. Brucan, iar printre cercetătorii autohtoni s-au 

remarcat: C. Ejov, A. Ejov şi V. Frunză, V. Rotaru, O. Tărîţă,             

A. Burian, A. Dermenji, care au descifrat uzanțele diplomatice 

internaționale, etichetei, organizarea instituțională a protocolului, 
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ceremonialului și manifestărilor oficiale, atât privind statele lumii, cât 

și Republica Moldova. 

Reputatul autor E. Satow punctează că protocolul este o categorie 

istorică, care nu a fost inventată de o ţară sau un grup de diplomaţi. 

Acesta este rezultatul unui dialog de secole între ţări şi popoare, o 

acumulare şi o selecţie nesfârşită de repetare a normelor de conduită, 

care asigură menţinerea comunicării şi a relaţiilor [1]. La fel, ca şi 

protocolul diplomatic, ceremonialul, acceptat în politica internaţio-

nală, are o importanţă deosebită. Fondat pe tradiţii şi ţinând cont de 

particularităţile naţionale, acesta creează în fiecare stat condiţiile 

necesare pentru ca relaţiile dintre guvernele statelor suverane, dintre 

persoanele oficiale de diferite ranguri să evolueze într-o atmosferă de 

pace şi prietenie [2, p. 204]. ,,Respectarea normelor de protocol este o 

armă a fiecărui oficial, precum și un instrument de reprezentare în 

viața politică” [3]. 

În procesul dezvoltării, protocolul a suferit mari modificări. Istoria 

diplomaţiei descrie cu precizie apariţia şi dezvoltarea normelor proto-

colare pe parcursul evoluției şi progresării relaţiilor dintre oameni [4, 

p. 106]. Pornind de la istoria Orientului antic, unde s-a păstrat un 

număr impunător de documente – corespondenţă diplomatică, tratate 

şi alte acte internaţionale – care atestă existenţa unor norme proto-

colare referitor la primirea soliilor şi întocmirea documentelor. În 

Grecia Antică, la plecarea soliei, solii primeau scrisori de recomandare 

(symbola) către proxenii oraşului unde erau trimişi. La romanii antici 

este cunoscut protocolul proclamării formale a războiului şi al 

încheierii păcii. În Evul Mediu, normele protocolare au fost dezvolta-

te, în mare măsură, de către diplomaţia Bizanţului. În cursul secolelor 

al XVI-lea al XVIII-lea a fost elaborat un nou ceremonial diplomatic. 

În Epoca Modernă, un pas hotărâtor în dezvoltarea normelor pro-

tocolului diplomatic îl are Congresul de la Viena din 1815. În secolul 

al XX-lea un rol important în desăvârşirea normelor de protocol o are 

Convenţia de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice. 

Atât în trecut, cât și în prezent a fost și este necesar să existe 

reglementări clare în ce privește desfășurarea relațiilor dintre state, o 

ierarhie stabilită între instituții, prevederi precise asupra ceremonia-
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lului diferitelor manifestări oficiale interstatale și naționale, asupra 

ordinii de precădere între personalități publice, a rolului și locului 

fiecăruia pe scena internațională. Respectarea întocmai a regulilor pro-

tocolare reprezintă reușita manifestărilor oficiale, indiferent de regi-

mul politic al țărilor, tradițiile locale în care se desfășoară diverse 

evenimente oficiale. 

Analiza ştiinţifică efectuată pe marginea situaţiei protocolare 

naţionale denotă că la ora actuală protocolul, ca mecanism de reg-

lementare în viaţa statului moldovenesc, este încă fragil, fără un 

contur bine determinat, iar lipsa unor norme riguroase care să asigure 

aplicarea lui este mai mult decât necesară atât pentru formarea unei 

imagini corespunzătoare în instituţiile de stat centrale, cât şi la nivelul 

structurilor administraţiei locale. 

Republica Moldova cunoaşte o evoluţie rapidă a relaţiilor externe, 

încercând să-şi ridice şi să-şi consolideze prestigiul internaţional prin 

intensificarea vizitelor, întâlnirilor, contactelor, subliniind creşterea 

temeinică şi respectarea strictă a normelor de protocol diplomatic. O 

anumită practică de primire a înalţilor demnitari străini s-a stabilit în 

Republica Moldova după declararea independenţei ei în anul 1991, 

vizitele la nivelul cel mai înalt căpătând o semnificaţie aparte [5,        

p. 27]. Oricât de curios ar părea, respectarea obiceiurilor şi normelor 

ce dăinuie de veacuri nu înseamnă substituirea propriilor tradiţii. În 

momentul când acestea nu există, ele urmează a fi elaborate. 

Pregătirea ceremoniilor oficiale, întrunirilor, reuniunilor, celebrării 

unui eveniment, semnarea unui acord etc., demonstrează clar stadiul 

relațiilor existente dintre RM și alte state, perspectiva de dezvoltare a 

acestora încontinuu, înlăturând gafele protocolare. În prezent, vectorul 

unui asemenea domeniu special s-a schimbat, și anume, prin faptul că 

are loc o calificare mult mai înaltă a personalului diplomatic, ceea ce 

semnifică și o seriozitate enormă a instituțiilor statale pentru relațiile 

externe ale Republicii Moldova. 

Ca recomandări relevante, care vizează problemele funcţionării 

serviciilor de protocol din Republica Moldova, se propun următoarele:  

1. Crearea Departamentului Protocol de Stat, care se va afla în 

subordinea nemijlocită a Guvernului. 
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2. Aprobarea Regulamentului General de Precăderi ale 

Autorităţilor şi Instituţiilor în Stat. 

3. Experienţa acumulată de către diplomaţia moldovenească ar pu-

tea fi utilizată efectiv de către serviciul diplomatic şi alte structuri de 

stat implicate direct în promovarea politicii externe a Republicii Mol-

dova. 

4. În condiţiile sporirii complexităţii relaţiilor internaţionale şi 

intensificării activităţilor desfăşurate de către Republica Moldova în 

plan extern, se impune în mod imperios asigurarea rolului coordonator 

al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în elaborarea 

şi promovarea unei politici externe coerente şi flexibile. 

5. Ar fi bine-venită editarea unei reviste de specialitate cu denu-

mirea „Buletin diplomatic moldovenesc”, în limbile de stat şi engleză. 

În concluzie, menţinerea normelor protocolare, evidenţierea nece-

sităţii respectării obiceiurilor păstrate de-a lungul timpului, introduce-

rea modificărilor recente, bine coordonate la nivel internațional vor 

permite statelor, inclusiv Republicii Moldova, să-și creeze o imagine 

pozitivă pe arena internațională, să armonizeze relaţiile diplomatice şi 

să stabilească relații prospere. 
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The scientific article is devoted to the study of the efficiency of United 

Nations security mechanisms in ensuring international security at the present 

stage. This subject is examined through the analysis of the main United 

Nations security mechanisms, such as: the activity of Security Council, 

United Nations peacekeeping activity, fight against terrorism, disarmament 

and COVID-19 mechanisms, applied by United Nations in its activity at the 

present stage. 

 

At 21st century, in 2021, the United Nations is the only universal 

collective security mechanism responsible for ensuring global peace 

and security. Since the emergence of the United Nations on the 

international stage in 1945, till present days, the organization achieved 

the goals projected in its creation, namely maintaining international 

peace and security, developing friendly relations between nations, 

achieving international cooperation in solving economic, social, 

cultural or unanimously issues, in the light of the decision of the 

signatory states of the Charter of the United Nations, in order to save 

future generations from the scourge of war. 

At the present stage the world is facing profound changes in the 

security environment, the reference moment being represented by the 

terrorist attack of September 11, 2001 and 2020 COVID-19 virus pan-

demic. Therefore, the phenomenon of security has experienced an 

unprecedented intensification, with new approaches at the level of all 

international bodies. This geopolitical situation has actualized the role 

of the United Nations in the process of maintaining international peace 

and security and the peculiarities of the interpretation of the phe-

nomenon of security itself.  

In order to deal with international security threats at the 21st cen-

tury, such as conflicts, wars, terrorism, cross-border crimes, environ-

mental pollution, climate change, nuclear threats and infectious 
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diseases such as COVID-19 virus, the organization developed a set of 

instruments for control and settlement of conflicts between states and 

within states, in order to ensure international security. Such means are 

preventive diplomacy and peacekeeping, peacemaking, peace buil-

ding, disarmament, sanctions, terrorism mechanisms, peace enforce-

ment, COVID-19 mechanisms.  
The United Nations mechanisms in ensuring international security 

at 21st century are coordinated by the United Nations Security 
Council, the main body which coordinates the whole security system 
of United Nations. It plays a leading role in ensuring global peace and 
security, determining whether there is a threat to peace or an act of 
aggression.  

United Nations international mechanisms in the field of terrorism, 
is an efficient tool for the Member States in order to prevent and 
combat terrorism, for development of measures to combat tits 
financing, ensure border control. Disarmament mechanism, provides 
practical measures across the entire range of disarmament issues, 
including weapons of mass destruction, conventional arms and future 
weapon x technologies.  

The COVID-19 mechanism ensures international security by 
providing the assistance of the United Nations specialized agencies, 
United Nations Comprehensive Response to COVID-19, the global 
vaccination initiative and COVAX Facility [1]. All this testifies a 
sufficiently high level of international cooperation and the readiness 
of the United Nations member states to fulfill the obligations 
established by the Security Council. 

Since 1948, till present days, United Nations peacekeeping activity 
is one of the most effective tools for ensuring global peace and 
security. The provided examples: the Syrian conflict, United Nations 
Supervision Mission in Syria, allows us to state that United Nations is 
actively involved in its resolution through Six-Point Plan and the 
adopted resolutions, which outlines the United Nations commitment to 
solve the conflict providing assistance and calling for a ceasefire, in 
line with SC Resolution 2254 [2]. 

At the same time, the example of Ukrainian conflict shows the 

United Nations commitment to solve the situation in Crimea which is 
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a threat to territorial integrity of Ukraine, through the call to respect 

the Minsk Accords. It can be outlined the potential United Nations 

peacekeeping operation in Ukraine, which started to be discussed 

when the Ukrainian government submitted an official request for a 

United Nations peacekeeping mission in 2015. Since 2021, there is no 

United Nations peacekeeping operation in Ukraine; even if there was 

the potential of its establishment, it would be unable to stop the 

fighting, repeating the situation in Syria.  

Relating to conflict-related Sexual Violence during United Nations 

peacekeeping missions, it can be outlined that till present stage United 

Nations is actively involved in solving this issue. The SC has 

mandated United Nations field missions to prevent and respond to 

Conflict-related Sexual Violence (CRSV). Missions are expected to 

prevent and respond to CRSV based on their human rights, child 

protection, protection of civilians, women, peace and security, and 

wider prevention responsibilities. Today, four peacekeeping missions 

have a specific Security Council mandate to address CRSV: 

MINUSCA in the Central African Republic, MINUSMA in Mali, 

MONUSCO in the Democratic Republic of the Congo, UNMISS in 

South Sudan [3]. 

Since 1991, when our country gained independence, the United 

Nations is a unique framework for ensuring and consolidation of the 

national security of the Republic of Moldova. The United Nations 

provides the necessary platform for solving national security issues; 

the international treaties of United Nations ratified by Moldova, its 

specialized agencies, funds and programs activity contributes in an 

obvious way to the resolution of national security issues. 

 By participating in international peacekeeping operations, conduc-

ted under the auspices of the United Nations, our country contributes 

to maintaining peace and stability in different regions of the world, 

which is an important step in the collaboration of our country with 

United Nations [4, p. 55-62]. 

By adoption of the United Nations General Assembly resolution on 

the withdrawal of Russian troops from the Transnistrian region from 

June 22, 2018, the United Nations showed the support to our country 
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in strengthening its territorial integrity, contributing to ensuring the 

national security. The collaboration of our country with United 

Nations on the national security segment increased significantly, by 

implementing United Nations Resolution 1325 on Women, Peace and 

Security. In particular, United Nations Women will support the 

National Program for the Implementation of United Nations Security 

Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for 2018-

2021 and the Action Plan [5, p. 47-50]. 

United Nations is actively involved in the support of our country in 

the face of the national security issue – COVID-19 pandemic. It provi-

ded the comprehensive COVID-19 Response and Recovery Plan, 

COVAX facility, which has the significant contribution to the allevia-

tion of the consequences of the COVID-19 crises in the Republic of 

Moldova. 

Till 2021, the United Nations Organization evolved significantly, 

as universal mechanism and guarantor of collective security, being 

efficient in dealing with security threats of this century, even with the 

unprecedented threats to the global peace and security, such as 

COVID-19, through its main mechanisms and resolutions. 

Finally, yet importantly, certain national recommendations are 

suggested in the light of the recent events on international arena, such 

as COVID-19 virus, terrorism expansion, nuclear threats, environmen-

tal pollution, climate change, it will be relevant for the Republic of 

Moldova to expand the national security legal framework, by provi-

ding documents which will be able to regulate the concrete domains of 

security.  

At the same time, it will be timely to update the National Security 

Strategy of the Republic of Moldova, but also the Concept of National 

Security, in order to be able to face the recent threats to international, 

but also national security and not the least Ukrainian conflict, which 

can pose a threat to the stability and security of our country.  
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This research represents the regional and foreign policy of the Black Sea 

region, cooperation within the framework of social and humanitarian 

organizations, elaborated with the help of analysis of socio-humanitarian 

issues and problems in this region, highlighting the main challenges, trends 

and prospect for the Republic of Moldova and the current stage.  

 

At the regional level, the Black Sea region is a strategically im-

portant object, where, in addition to economic and energy interests, 

there is a problem of post-Soviet conflicts, ethnic differences. The re-

gion is characterized by migratory flows of population, as a result of 

problems with living standards. The abundance of social programs and 

platforms for cooperation between the countries of the Black Sea re-

gion emphasizes the relevance of studying social and humanitarian 

cooperation, which is more relevant than ever for each state of this 

territory. 

The importance of the topic at the national level indicates that the 

Republic of Moldova is a full-fledged participant in the events in the 

Black Sea space. Humanitarian cooperation will enable the Republic 

of Moldova to clearly and clearly create clear and hidden risks in the 

standard of living of the population, as well as in other areas of social 

policy. It is possible to exchange specialists in the humanitarian and 

social fields, as well as the participation of Moldovan representatives 

in humanitarian programs by regional organizations and at the 

interstate level. 

So, research issue is presented by the aspects of the socio-

humanitarian Black Sea cooperation and its impact on the existing 

challenges and risks for the Republic of Moldova. That is why, the 

object of this thesis represents the regional and foreign policy of the 

countries of the Black Sea region, interstate relations, as well as 

mailto:l.filatieva98@gmail.com


RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 189   

cooperation within the framework of social and humanitarian 

organizations. In analytical-applicative chapters, the most importance 

was given to the objectives such as identification the socio-

humanitarian problems and risks for the Black Sea region countries at 

the present stage; demonstration the social and humanitarian aspects 

of Moldova’s foreign policy in the Black Sea region through the 

national and interstate relations and assumption of the main trends and 

prospects for the Republic of Moldova social development within the 

framework of the Black Sea regional cooperation.  

Taking as a basis the research of such Western authors as N. Gle-

ditsch [1]; J. Christensen, J. Thoennessen, J. Walker [2]; post-Soviet 

researchers as T. Gella [3] and O. Bogatyreva, N. Kozykina, K. Ta-

barintseva-Romanova [4]; Moldavan scholars as I. Moroz [5] and      

T. Daut [6], were used sociological and mathematic methods (content 

and event analysis), also methods of political science (case-study, 

comparative method), historical method was also applied. 

The result of historiographic and theoretical research was not 

without the foundation of the review of the literary list, important for 

the studied domain. Social and humanitarian cooperation entails active 

interference on a legitimate basis in the internal affairs of another 

state, establishing relations with it on a long-term basis. The effect-

tiveness of social cooperation depends on the correct positioning of 

the parties involved. There should be an equal position of the positions 

of the participating parties for their further cohesive development on 

certain problems. A special place is occupied by a civilized civil 

society, which is aware of the ways and mechanisms of protecting 

interests. Both social and humanitarian components are equal 

important, which complement each other, while only strengthening the 

field for cooperation and partnership between stakeholders. 

Concentration on study of the currents trends within relationships 

between Black Sea region’s key actors we can underline that, the 

Burgas Vision Paper, the key framework document for a shared vision 

of a productive, healthy, resilient, sustainable and better-valued Black 

Sea by 2030. It addresses the key pillars on which a new Strategic 

Research and Innovation Agenda can be built on. It can be noticed 
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that there are four main pillars of the Black Sea region development 

[7]. Based on the past events of 2020, the established crisis areas for 

member states, both at the international level and within the Black Sea 

region, are clearly distinguished: first to the health crisis (i.e., 

lockdown measures) and then to the economic consequences of those 

lockdown measures. The second section covers a discussion of the 

effects of the crisis on economies and two sectors that are particularly 

important for showing differences between countries. The third 

section deals with social consequences, pointing to an even greater 

differentiation between countries [8, p. 53]. 

The Republic of Moldova analysis in the context of the Black Sea 

States cooperation lead to the following conclusions. The resilience of 

the Black Sea ecosystem will be improved by adequate protection and 

by achieving a good environmental status of the sea and rivers flowing 

into the sea. The environmental and anthropogenic pressure to the 

biological resources will be reduced by taking common or joint pro-

tection measures by the Contracting Parties of the Convention on the 

Protection of the Black Sea Against Pollution [9, p. 2]. For Moldova it 

will be useful to be an active participant in the project, connected with 

the platform, which will “encourage joint projects amongst protected 

areas - marine, coastal and wetlands – connecting the sea, limans, 

deltas, lagoons and rivers in the Black Sea region. Nevertheless, the 

membership of the Republic of Moldova in the project of the Three 

Seas Initiative will provide an opportunity for the implementation of 

priority areas in cooperation with active developed European states.  

To sum up, it will be necessary for Moldova to follow these steps: 

1) developing regional cooperation between relevant legal authorities 

(police, border guards, migration and asylum services, custom); 2) 

reinforcing structures and necessary procedures for evaluating envi-

ronmental impact, including in a cross-border context; improvement 

of respective legislation; 3) intensifying contacts and regional cross-

border capacity by undertaking the opportunities and challenges which 

arise from the EU enlargement. 
The Black Sea region is the object of both regional and 

international interests. Interested and active participants establish links 
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among themselves in the form of cooperation and partnership, based 
on intersecting mutual interests. The social and humanitarian spheres 
are characteristic features of modern trends for cooperation. Sustai-
nability will be achieved through a close exchange of experience and 
past practices on national issues between developed and less deve-
loped countries. The success is due to detailed monitoring by interna-
tional and regional institutions, which will provide forecasts and re-
commendations to their participants. Recommendations for the Minist-
ry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Mol-
dova include several key domains: in the area of human rights pro-
tection, modifications should be made to the anti-trafficking policy, 
which would serve as an instrument to reduce risks and consequences at 
the national level, as well as to protect citizens outside the State, 
through regional cooperation. The field of environmental protection has 
a tool for the approach of humanitarian issues, as the Danube and 
Dniester Commissions, as ones of the existing mechanisms, is a good 
platform for active foreign policy of the Republic of Moldova. 
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This article is dedicated to the study of the role of various international 

organizations in international conflict resolution and other related activities 

based on the two case studies: one featuring the involvement of international 

organizations in the conflict of the Donbas region in Ukraine and another 

one focusing on the resolution of the conflict in the eastern districts of the 

Republic of Moldova. 

 

The very nature of conflict has always, in one way or another, 

troubled the minds of people who tried to find ways to resolve them, 

and also few other domains of conflict resolution offer as much 

opportunity and risk as the field of international conflict resolution [2, 

p. 1]. The 20th century did not just bring upon human society a tide of 

distresses and changes, but the development of academia that occurred 

then also allowed researchers to systematize their knowledge in many 

domains including those of conflict and conflict resolution.  

The role of international organizations in conflict and civil war 

resolution as a topic can present a particular interest and is relevant 

enough to be discussed. This can be argued from the international, 

regional and national perspectives. First of all, from the perspective of 

the growing role of international organizations in all spheres of 

international collaboration in general, due to globalization processes. 

The relevance of this research on the level of Eastern European region 

may be explained by the fact that the existing conflicts in Ukraine and 

Moldova undermine the overall stability and security of the region. 

Taking into consideration the fact that the Republic of Moldova is still 

struggling in solving the Transnistrian conflict and that a number of 

international organizations are involved in the process it seems 

relevant to further investigate and determine the level of their 

involvement and assess the overall impact of their activity in this 
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domain. Even though the theme received some attention from the 

scientific community, there was no analysis done from this particular 

angle.  

In western literature this topic is being paid a significant amount of 

attention. Moldovan scientific literature doesn’t have the abundance of 

works dedicated to the study of IOs in conflict resolution in general. 

Plenty of works exist in Russian academic circles. The historiography 

of international organizations’ activity in conflict prevention and 

resolution is rich and diverse and includes works touching upon the 

subject from various angles and viewpoints. Thus, it can be seen as a 

well-developed base for further research, even though it definitely has 

some blind spots.  

The overall conceptual basis of the domain seems to be relatively 

well-developed, although it does have a number of blind spots and 

non-universal definitions. The legal basis of conflict resolution by IOs 

is too entangled even for a domain of international law and is in 

desperate need for reconsideration and simplification. 

After briefly investigating some of the missions performed by 

various IOs all around the globe (such as UNAMSIL, ONUC, etc.), 

we can see that the degree of their efficiency was very different and 

depended on various factors like the IO involved, the specificity of a 

particular conflict, the timeline, the nature and characteristics of 

operation (was it civil or military), the mission’s mandate, etc. What is 

clear however is the fact that it is impossible to develop a conflict 

resolution or post-conflict restauration strategy that would be applied 

universally. Each time specific factors should be taken into 

consideration in order to ensure that the most effective plan is drafted.  

The role played by various IOs in the resolution process of the 

conflict in Ukraine is quite significant, but, perhaps, it is not enough. 

Realistically speaking, with the stakes being so high, the end to the 

conflict will most probably not come until the interested parties get 

what they want. However, one should accept the fact that the 

Ukrainian public and political elites mostly view Russia as an 

aggressor and enemy, while the Russian mainstream considers 

Ukraine to be as a vassal of the United States, so there is virtually no 
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common ground between the two conflict narratives. Thus, the solu-

tions proposed in Kyiv and Moscow are mutually exclusive [5, p. 32].  

Nonetheless, one should also understand that the costs of continued 

war is high for all parties – for Ukraine, Russia and European security. 

Such a persistent conflict risks locking Russia and the West into 

worsening tensions at a time of new and unpredictable challenges, and 

the current situation proves it. From this perspective, resolving the 

conflict would be beneficial for all sides. However, any viable and 

sustainable solution will need to address Ukraine – specific issues, the 

broader European security, as well as the interests of Russia. 

Conflicting Ukraine, with no doubt, means conflict in Europe, and its 

consequences spread far beyond that country’s borders [4, p. 18]. That 

is why the resolution process has become more internationalized and 

the IOs’ involved in it must convince the sides to start a real 

constructive dialog.  

The EU, UN and especially OSCE has done a lot to facilitate the 

resolution process in Moldova. However, all the undertaken activities 

have had relatively unfruitful results so far. Nonetheless, it would be 

unwise to blame the IOs or other international mediators, for the 

Transnistrian conflict itself is tightly linked to the geopolitics of the 

region and the interests of some powerful neighbors, which means 

that, just like the Ukrainian one, it cannot be settled so easily.  

Although a number of initiatives bringing the peace to Transnistria 

were undertaken, they have failed, and Russian troops are still present 

in the region as peacekeepers [1, p. 73]. It is clear to everyone that 

with the Transnistrian issue unsolved, Moldova will continue to carry 

on an almost unsustainable burden of various domestic and external 

political problems that such a crisis may cause. That is why Moldova 

has to delegate a great amount of its resources to try to deal with this 

situation once and for all by finding and negotiating, with the help of 

its partners, IOs and the whole international community, a compre-

hensive agreement that would guarantee the unification of the country.  

All the recent events and developments point out the fact that the 

resolution of the Transnistrian issue relies very heavily on the 

geopolitical environment and the balance of power in Europe. 
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However, it doesn’t mean that some other aspects influencing the 

resolution process should be neglected. Nonetheless, any major steps 

towards the final settlement of the Transnistrian issue are not likely to 

occur in the foreseeable future.  

We should also state that any significant changes to the mecha-

nisms of conflict resolution used by modern days IO are not possible 

without drastically altering the existing international system, which is 

unrealistic. However, some room for general improvements, as well as 

the ones that concern conflicts in eastern Ukraine and Transnistrian 

region of Moldova does exist, but it would require, first of all, the 

desire of the sides to these conflicts and other interested international 

and regional actors to collaborate in this regard, make concessions and 

find ways to reach compromises. Doesn’t matter how the situations 

develop in the future, it is absolutely clear that at some point there will 

appear a need to decide upon such changes. Considering that the 

Transnistrian conflict is not purely an internal one, since it has a 

significant external dimension [3, p. 9], and the conflict in Ukraine in 

general has a great impact on the whole European security it must be 

understood by everyone that until these conflicts are settled the 

stability in the region will always remain under question. 

The practical recommendations developed by the author regarding 

the investigated topic are: 

First of all, it is desirable to readjust (in the framework allowed by 

the current international system) the mechanisms used by IOs in 

conflict situations. Such realist readjustments may facilitate the conf-

lict resolution processes. 

Secondly, it is important to address the issue of bias in mediation 

by international organizations. It is also worth paying attention to the 

bias that exists among states when they play such roles be it in the 

framework of international organizations mediation or independently, 

for it could have a drastic impact on the outcomes of a particular 

resolution process and, in the worst-case scenario, slow down such 

process or stop it completely.  

Thirdly, a more active engagement of IOs’ representatives in the 

negotiation processes could also be beneficial and should be 



RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 197   

considered as well. This kind of engagement may involve more 

freedom in developing comprehensive and compromised solution 

plans. IOs should also be more actively involved in the dialog with the 

local population in the regions affected by conflict and not just with 

the authorities of states or breakaway statelets. 
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THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT  

OF COVID-19 PANDEMIC ON DEVELOPMENT  
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Actuality and importance of the topic. Currently, in the XXI-st 

century, the humanity is witnessing a new reality shaped by a world 

health disaster known as the COVID-19 global pandemic. Starting in 

Wuhan, China, in a short period of time it spread across the world, 

bringing with it serious effects. It’s rapidly spreading all over the 

world, affects the entire global world as a whole and countries in 

particular. Thus, the dynamic character of the virus, its manifestations 

and consequences, make the necessity of researching this problem.  

The virus had affected the entire international system, however 

countries respond differently towards it. That is why some of them 

manage to cope better with the pandemic, in contrast with others who 

are less successful in doing so. Therefore, another reason for 

researching this problem resides from the necessity to analyze at 

which extent states were affected by the pandemic and which policies 

were more efficient and can serve as examples for other countries to 

tackle the virus. 

At the current stage, for the Republic of Moldova the study of this 

problem became essential, because it was also strongly affected by the 

COVID-19 pandemic in all the spheres. Assessing the impact of the 

COVID-19 crisis on societies, economies and vulnerable groups it 

is fundamental to study and analyze the responses of governments 

and partners to recover from the crisis and ensure that no one is left 

behind in this effort. The relevance of the topic is significant, because 

the crisis has considerably affected the socio-economic dimension and 

has impacted especially most vulnerable groups. 

The author contribution consisted in analyzing a relative new 

problem – the COVID-19 pandemic crisis impact on the Republic of 

Moldova as a considerable challenging and changing factor for the 
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social and economic sectors of the country. The author analyses the 

problem from different perspectives, highlighting the negative as well 

as positive aspects of the pandemic. Also, there was presented the 

impact of the COVID-19 on different states and how the system of 

international relations has been affected during the ongoing pandemic. 

Due to the global character of the new virus, it is still progress. 

The COVID-19 pandemic affected seriously the Moldovan econo-

my, which, even so, was vulnerable. The impact comes from two fac-

tors: external (decline in exports, direct investments) and internal 

(strict containment measures). Due to the declining economy exports 

decline faster than imports. The pandemic of COVID-19 has spread 

worldwide, affecting the population, economies and the state in 

various dimensions. The direct impact of the pandemic has impacted 

some social groups and economic sectors, while others have been 

affected by the domino effect on the economy and culture. Given the 

current development of the COVID-19 pandemic in Moldova, in terms 

of capacity (number of beds) and medical personnel, the healthcare 

system is considered to be the most affected area. Because of exhaust-

tion in day-to-day activities and poor incentive payment structure for 

those who do not directly handle COVID-19 cases, medical workers 

are perceived to be exhausted and exposed, leading to migration. 

Despite the negative aspects of pandemic that affected our country, 

they were recorded positive aspects as well. The COVID-19 pandemic 

determined the introduction of digitizing business and new technolo-

gies. In this context, small and medium enterprises from the Republic 

of Moldova started the digital tools. The digitalization process of the 

Republic of Moldova in the context of the pandemic crisis was 

presented at the Regional Forum for Europe of the International Tele-

communication Union. [1, p.1] 

The COVID-19 pandemic serves as a stark reminder of the 

importance of multilateralism. In order to deal with the virus's imme-

diate devastation, countries have resorted to extraordinary executive 

steps, such as border closures [ 2, p.1]. A virus, on the other hand, 

does not know borders. Every country has the challenging task to deal 

with it. In this common humanity, the states should stay united. The 
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fight against this global pandemic, which is taking so many lives and 

challenging our societies, requires more and increased international 

cooperation and worldwide solidarity. Stopping and countering this 

pandemic requires a cooperative, transparent, science-based and coor-

dinated global response.  

It can be concluded that the COVID-19 has a negative impact on 

most vulnerable groups, which were, even so, considerable vulnerable, 

due to the social and economic impact of the pandemic. The most 

vulnerable categories of people in front of the pandemic are: NEET 

(Not in Education, Employment or Training), older people, children 

and adolescents, returning migrants, poor households) [3, p.65]. They 

are more likely to become even more marginalized and suffer greater 

economic losses during the pandemic challenging times. This is why, 

it is important to mention the role of the government policies in 

managing the pandemic crisis and helping these categories of people 

to overcome the difficult situation. 

The pandemic hit the Moldovan economy which even so was in 

decline. The economic activity decreased in the first three quarters of 

2020. Lockdown measures have affected trade industrial production as 

well as agriculture. Losses associated with earnings and declining 

remittances due to quarantine in Moldova but also in its main 

economic partners will negatively affect households [4, p.19-20]. 
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The capacity of the public administration is the way and the process of 

activity of the public authorities in order to manage and the public services 

for the satisfaction of the general interests of the population. The objective 

underlying each public authority in the Republic of Moldova is to console 

and increase the pace of administrative activity through continuous 

modernization, adaptability, flexibility and considerable investigations to 

meet social challenges. For this reason, this research aims to ensure real and 

accurate knowledge of the reform process. 

 

Republica Moldova, în perioada actuală, se poziționează în cadrul 

unor importante reforme, printre care se numără și reforma 

administrației publice ce vizează nivelul central și nivelul local de 

administrare. Iar capacitatea administrației publice reprezintă modul și 

procesul de activitate al autorităților publice în vederea gestionării și 

prestării serviciilor publice pentru satisfacerea intereselor generale ale 

populației. Obiectivul care stă la baza fiecărei autorități publice este de 

a consolida și a spori ritmul activității administrative prin continuă 

modernizare, adaptabilitate, flexibilitate și investiții considerabile 

pentru a face față provocărilor sociale. 

Din acest considerent, monitorizarea proceselor de reformare a 

administrației publice ne va asigura o cunoaștere reală și exactă la ce 

etapă suntem și care au fost dificultățile întâlnite pe tot parcursul de 

implementare a agendei politice. 

Așadar, rezultatele investigației pot oferi o analiză complexă și 

evaluare clară a proceselor reformatoare din Republica Moldova, în-

trucât s-au trasat punctele slabe și forte ale acestui proces. Ca urmare, 

analiza complexă în cadrul prezentei cercetări se axează pe: i) cerceta-

rea teoretico-metodologică a conceptului de consolidare a capacității 

administrative [1, 2, 3], ii) analiza conceptului de consolidare a capa-

cității administrative prin prisma procesului de integrare europeană – 
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dat fiind faptul că acest proces reprezintă un element esențial pentru 

țările care aspiră la aderare și armonizarea cadrului național la Aquis-

ul comunitar [4, 5]; iii) determinarea particularităților juridice, finan-

ciare și asistenței externe care ține să sporească gradul de consolidare 

a capacității administrative; iv) analiza procesului de fortificare a 

capacității administrative prin prisma reformelor instituționale și 

sectoriale din Republica Moldova – și anume pe elaborarea documen-

telor strategice, implementarea reformelor sectoriale (managementului 

resurse umane, proprprietății publice, finanțelor publice), precum și pe 

implementarea reformelor instituționale la nivel central; v) 

identificarea instrumentelor utilizate în vederea consolidării capacității 

administrative a autorităților publice din Republica Moldova – în ceea 

ce privește transparența decizională, guvernarea deschisă, integritatea 

și corupția, control intern managerial și auditul intern, sistemul de 

management al calității; vi) analiza mecanismelor informaționale în 

vederea consolidării capacității administrative a autorităților publice 

din Republica Moldova – care vizează procesul de digitalizare a sec-

torului public, dezvoltarea sectorului IT, elaborarea cadrului normativ 

și instituțional, precum și implementarea procesului de digitalizare; 

vii) determinarea și evaluarea deficiențelor capacității administrative a 

autorităților publice locale din Republica Moldova – în special des-

centralizare și autonomie locală, reforma administrativ-teritorială, de-

limitarea proprietății publice, dezvoltarea regională, durabilă, cooperare 

intercomunitară, investiții externe, mediatorul comunitar, bugetarea 

participativă și transparența decizională, parteneriatul public-privat [6, 

7]; viii) analiza specificului de consolidare a capacității administrative 

la nivelul Primăriei municipiului Chișinău – accentuându-și atenția pe 

domeniile urbanism, arhitectură și amenajare teritorială, gestionarea 

fondului locativ, transport public, educație și tineret, Green City, Open 

Space, E-Management, sistem de raportare a problemelor din oraș, 

transport alternativ, bugetarea participativă din mun. Chișinău [8, 9].  

Concluzionând, progresul reformei administrative se răsfrânge, în 

mare parte, pozitiv asupra autorităților administrației publice centrale, 

însă toleranța sporită a actorilor politici defavorizează negativ refor-

marea a autorităților administrației publice la nivel local. Fortificarea 
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capacității administrative prin reformele instituționale, sectoriale, ma-

nageriale și informaționale sunt datorate implicării active a partene-

rilor externi, în special a UE. În continuare, Republica Moldova în 

contextul aspirațiilor sale de a adera la UE, își consolidează 

capacitatea administrativă prin aducerea în concordanță a legislației 

naționale cu cea comunitară, implementând reforme în diverse 

domenii, inclusiv în administrația publică. 

Referințe: 
1. VERHEIJEN, A.J.G. Administrative capacity development. Scientific 

Council for government policy. Hague, 2000, pp. 3-4 https://library.oa-

pen.org/bitstream/id/f95fa8f6-24c0-4ebd-8440-9cf281571672/439715.pdf 

2. BYRON, A. Ellis. Administrative Capacity. TJP, 2010, pp. 1-4 

https://www.jstor.org/stable/40469017 

3. RICCIUTI, R., SAVOIA, A., SEN, K. What determines administrative 

capacity in developing countries? United Nations University World Institute 

for Development Economics. Finlanda, 2018. https://www.wider.unu.-

edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-13.pdf 

4. MOXON-BROWNE, E. Administrative capacity in the European Union: 

how high can we jump? Centre for European Studies University of 

Limerick, 2013. 

5. PHEDON, N. Administrative Capacity for Effective Implementation of 

EU Law. Univeristy of Pittsburgh, 2012, p. 2 http://aei.pitt.edu/43465/1/-

20120710142838_PNI_Eipascope2012.pdf  

6. TINCU, Violeta. Provocări ale gestionării serviciilor publice locale prin 

parteneriat public-privat. Administrarea publică: teorie și practică. 

Chișinău, 2016, pp. 32-33. 

7. BULAT, V., MELEȘTEAN, I., ȘCERBINA, V., RABEI, C., BURCĂ, A. 

Institutul de Dezvoltare Urbană Ianina Spinei. Monitorizarea implemen-

tării reformei administrației publice și a distribuției resurselor. Transpa-

rency International Moldova. Chișinău, 2018 p. 12 http://www.transpa-

rency.md/wp-content/uploads/2018/07/STUDIU-FINAL-2018_07_17.pdf  

8. https://dgtpcc.md/wp-content/uploads/2020/05/Strategia-de-transport.pdf 

9. https://ebrdgreencities.com/assets/downloads/b14911664e/Chisinau-

GCAP-Rom.pdf  

Recomandat 

Igor BUCĂTARU, dr., conf. univ. 

  

https://library.oapen.org/bitstream/id/f95fa8f6-24c0-4ebd-8440-9cf281571672/439715.pdf
https://library.oapen.org/bitstream/id/f95fa8f6-24c0-4ebd-8440-9cf281571672/439715.pdf
https://www.jstor.org/stable/40469017
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-13.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-13.pdf
http://aei.pitt.edu/43465/1/20120710142838_PNI_Eipascope2012.pdf
http://aei.pitt.edu/43465/1/20120710142838_PNI_Eipascope2012.pdf
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/07/STUDIU-FINAL-2018_07_17.pdf
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/07/STUDIU-FINAL-2018_07_17.pdf
https://dgtpcc.md/wp-content/uploads/2020/05/Strategia-de-transport.pdf
https://ebrdgreencities.com/assets/downloads/b14911664e/Chisinau-GCAP-Rom.pdf
https://ebrdgreencities.com/assets/downloads/b14911664e/Chisinau-GCAP-Rom.pdf


RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE  
 

 205   
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(Instrumente și politici) 
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The process of integration of national minorities in the Republic of 

Moldova, the role of national minorities, are taking into account the 

historical, legal and institutional context of harmonization of ethnic diversity 

in the Republic of Moldova. Taking into aссount the European aspirations of 

the Republiс of Moldova, political integration and effective management of 

ethnic diversity, being also one of the indiсators of demoсratiс development 

and equitable sharing of a modern state.  

 

Integrarea politică a minorităţilor face posibilă detensionarea rela-

ţiilor interetnice pe calea dialogului politic, prin reprezentanţii manda-

taţi în acest sens. Totodată, lansarea dialogului politic ne inspiră încre-

derea că se vor găsi acele remedii instituţionale şi constituţionale care 

să pregătească terenul pentru consolidarea coexistenţei în bună înţe-

legere a grupurilor etnice ale unui stat polietnic. 

 
Fig.  Structura etnică a populaţiei [4] 

Contextul social-politic din Republica Moldova este profund influ-

ențat de natura relațiilor minorități naționale-stat, minorități naționale-

majoritate titulară, minorități naționale-partide politice, minorități na-

ționale-state-patron. Politica etnică a Republicii Moldova este una slab 
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articulată, iar relațiile dintre minortăți și stat au implicat multă vulne-

rabilitate și riscuri generate de incapacitatea statului de a gestiona di-

versitatea etnică. Pornind de la realităţile existente, putem afirma că 

integrarea minorităţilor naţionale este umbrită de tendinţe secesioniste 

acolo unde minorităţile au o amplasare compactă. 

Iată de ce considerăm oportună și necesară analiza politicilor şi 

instrumentelor normative internaţionale și naționale în domeniul 

integrării minorităților etnice, precum și gradul de respectare a 

drepturilor lor politice și implementarea politicilor stimulatorii special 

create pentru asigurarea acestui echilibru, atât în statele cu o 

democraţie bine consolidată, dar şi în cele în curs de democratizare, 

precum Republica Moldova.  

În aсest сontext, formularea, revizuirea și raсordarea strategiilor și 

măsurilor de integrare a minorităților naționale, trebuie să fie o 

neсesitate și o prioritate pentru toți actorii politici. Totodată, 

problematiсa integrării minorităților naționale este aсtuală și oportună 

pentru o analiză profundă și pertinentă în сadrul unei сerсetări de 

ordin teoretiсo-praсtiс, сonstituind un aspeсt relevant în expliсarea 

partiсularităților proсeselor politiсe din Republiсa Moldova. 

O abordare comprehensivă a integrării minorităţilor trebuie să 

includă legislaţie și instituţii specializate pentru a asigura atât 

promovarea participării politice și identității minorităților, cât și 

protecţia împotriva discriminării. Drepturile specifice ale persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale sunt acele drepturi care au legătură 

directă cu elementele ce reprezintă componentele identităţii naţionale. 

Protecţia identităţii presupune, în primul rând, dreptul ca această 

identitate să fie recunoscută ca atare. Conform art. 27 din Pactul cu 

privire la drepturile civile şi politice sunt arătate elementele care 

compun identitatea: cultura, religia şi limba. 

Există o serie de abordări care au prioritate în procesul de integrare 

a grupurilor etnice. Fiecare stat oferă preferinţă anumitor modele de 

„integrare”. Este necesar de evidenţiat că nicio ţară nu poate transpune 

o tipologie anume în mod perfect. Statul poate adopta diverse atitudini 

faţă de grupurile etnice şi, totodată, politicile sale pot diferenţia în 

timp. Astfel, un stat poate îmbrăţişa într-o anumită perioadă istorică, 
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politica de asimilare a minorităţilor etnice şi treptat poate fi orientat 

spre pluralism etnic sau multiculturalism. 

În general, este recunoscut faptul că legislația Republicii Moldova 

se concentrează asupra protecției drepturilor minorităților naționale, 

dar mai puțin asupra eforturilor de includere a acestora în societatea 

moldovenească, participarea lor la viața publică și în procesele 

elective.  

Cadrul juridic național include mai mult de 30 de acte legislative și 

guvernamentale dar aspectul important rezultat în urma cercetării 

rezidă în faptul că niciun act nu prevede expres drepturi exclusiv 

politice pentru minoritățile națioanale. 

În baza acestui demers s-a evaluat cadrul normativ de integrare în 

raport cu prevederile internaționale. Un accent aparte a avut contrapu-

nerea prevederilor din Convenția-cadru pentru protecția minorităților 

naționale cu cele din legislația națională. Conchidem că prevederile 

internaționale servesc ca referință pentru cadrul normativ și institu-

țional din Republica Moldova. S-a realizat, de asemenea, identificarea 

și analiza cadrului instituțional privind integrarea minorităților etnice 

în Republica Moldova. Retrospectiva procesului de integrare indică 

faptul că pe parcursul anilor, autoritățile Republicii Moldova au 

realizat acțiuni dispersate, care au reprezentat în fapt stagnarea la o 

etapa incipientă a acestui proces. 

Analiza prevederilor Concepției politicii naționale prin prisma 

aspectelor ce vizează integrarea minorităților etnice și asigurarea 

unității poporului, însă cu abstractizarea de la lacunele identitare și 

criticile enunțate mai sus, conține și anumite prevederi relevante:  

 Dezvoltarea unui sistem de repere valorice, bazate pe principii 

democratice, pe respectarea drepturilor și libertăţilor omului. 

 Însușirea limbii de stat de către alolingvi și inadmisibilitatea 

manifestărilor de discriminare pe criterii etnice, lingvistice și 

religioase, precum și a restrângerii drepturilor cetăţenilor la folosirea 

limbilor materne, la alegerea limbii de educare și instruire. 

 Instruirea și educarea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă 

de istoria, cultura și limbile comunităţilor etnice, inclusiv față de 

valorile spirituale commune. 
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Astfel, politica de integrare a minorităților naționale este, în primul 

rând, o viziune a procesului de asigurare a unității poporului, care ur-

mează să fie realizată prin ajustarea și consolidarea cadrului normativ 

și instituțional. 

Corelația dintre trinomul reprezentare – drepturi politice – minori-

tate națională este reprezentată prin prisma unei abordări complexe și 

contradictorii, în condițiile unui proces de tranziție spre democrație 

sau într-o democrație consolidată. Prezența reprezentanților minorități-

lor naționale în politică relevă un grad înalt de integrare în societate, 

dar și o gestionare reușită a diversității etnice. Cercetarea adoptă o 

abordare holistă, evidențiind principalele elemente componente ale 

acestui mecanism în contextul Republicii Moldova, conturând necesi-

tatea abordării minorităților naționale ca element indispensabil 

procesului social-politic, dar și interesului national. 
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 Each year millions of people over the world in the late stages of disease 

need palliative care aimed at providing qualified medical and social 

assistance to the dying patients, and support to their families and friends. 

More than 50 million people die each year in the world. It is estimated that 

60 percent of them would have benefited from palliative care. However, most 

of them do not have access to these services. Currently, in the Republic of 

Moldova, the risk of increased incidence of cancer, on the one hand, and the 

trend of population ageing on the other hand, increase the role of palliative 

care and hospice work sites. The measures undertaken by the Public Health 

tend to develop the level of palliative care in accordance with the standards 

imposed by the World Health Organization. 

  

Conform Organizației Mondiale a Sănătăţii, la nivel global cca 40 

mil. de persoane au nevoie de îngrijiri paliative în fiecare an și doar 

14% dintre ele beneficiază de acestea. Rezoluția Asambleei Mondiale 

a Sănătății din 2014 a chemat statele membre să implementeze și să 

elaboreze politici publice pentru dezvoltarea îngrijirilor paliative, 

eficiente din punct de vedere economic și prestate în mod echitabil, în 

scop de integrare a acestora în procesul de prestare a serviciilor de 

sănătate de la toate nivelurile. Îngrijirea paliativă este un serviciu de 

sănătate necesar și un drept uman al adulților și copiilor care trăiesc și 

mor din cauza condițiilor limitatoare de viață. Acest serviciu trebuie 

să fie o componentă de esență a sistemului de sănătate și să fie inclus 

în schemele de acoperire universală. Implementarea schemelor comp-

lete de acoperire universală cu servicii de sănătate ar putea crește sem-

nificativ accesul la îngrijirea paliativă de calitate pentru toți cei care au 

nevoie de ea [1, p.70]. 

Cu o istorie relativ scurtă, începând din secolul trecut, putem vorbi 

despre îngrijirea bolnavilor „fără leac״, care marchează o evoluţie 

depăşind consolarea, aducând ca noutate tehnici de îngrijire paliativă 
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şi control simptomatic. Noutatea constă în susţinerea nu numai a 

bolnavului, dar şi a familiei sale. Prin însuşi caracterul său şi 

momentul de intervenţie, am putea afirma că îngrijirea paliativă se află 

într-un cadru în care aspectul etic este imminent [2, p.241]. 

Diferențiindu-se de alte domenii ale medicinei, unde scopul este 

vindecarea sau reabilitarea pacientului, îngrijirile paliative încearcă să 

promoveze ridicarea calității vieții și reducerea suferinței pe parcursul 

bolii și în fața finalității inevitabile. Serviciile de îngrijiri paliative 

reprezintă azi o problemă majoră a sistemelor de sănătate publică din 

întreaga lume, în special din cauza îmbătrânirii demografice, a 

numărului tot mai mare de persoane vârstnice și a insuficientei atenții 

acordate nevoilor complexe ale acestora, existând relativ puține 

politici în ceea ce privește nevoile lor specifice. 

Pe fondul îmbătrânirii demografice se schimbă și modelele bolilor 

specifice vârstei înaintate, astfel din ce în ce mai multe persoane 

suferă de una sau mai multe afecțiuni cronice debilitante, cum ar fi 

bolile cardiovasculare, boala pulmonară obstructivă cronică, diabet, 

cancer și demență. Pe măsură ce înaintează în vârstă, simptomele 

precum durere, anorexie, stare de spirit scăzută, confuzie mentală, 

insomnie și probleme cu control al vezicii urinare etc. se accentuează. 

Astfel se impune necesitatea dezvoltării urgente a serviciilor de 

îngrijire paliativă pentru a putea satisface nevoile complexe ale 

persoanelor în vârstă. În momentul de față, nevoile acestui grup 

vulnerabil sunt departe de a fi satisfăcute, prin urmare, soluționarea 

acestui decalaj ar trebui să constituie o prioritate pe agenda de sănătate 

publică [3, p. 29]. 

Сосеptul dе îgrijirе pаliаtivă еstе mаi nоu îո аrsеаlul tеrаpеutiс. 

Îոgrijirеа pаliаtivă еstе о mоdаlitаtе hоlistiсă dе аbоrdаrе а pасiеոțilоr 

сu simptоmе dаtоrаtе еvоluțiеi bоlilоr sаu еfесtеlоr sесuոdаrе аlе 

trаtаmеոtului аpliсаt. Îngrijirea paliativă este îngrijirea activă, totală a 

pacienţilor a căror boală nu răspunde la tratament curativ. Este esenţial 

controlul durerii, al altor simptome şi al problemelor sociale, 

psihologice şi spirituale. Îngrijirea paliativă este interdisciplinară şi 

cuprinde pacientul, familia şi comunitatea. Într-un anumit sens, 

îngrijirea paliativă se orientează după conceptul de bază al îngrijirii – 
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acela de a satisface nevoile pacienţilor, indiferent de locul în care 

aceştia sunt îngrijiţi – la domiciliu sau în spital. Îngrijirea paliativă 

susţine viaţa şi consideră moartea un proces normal; aceasta nici nu 

grăbeşte, nici nu amână moartea. Îngrijirea paliativă îşi propune să 

menţină calitatea optimă a vieţii până în momentul morţii [4, p. 8]. 

Îmbunătățirea calității vieții este un drept primordial al fiecărei 

ființe umane. Îngrijirea paliativă a pacienţilor diagnosticați cu o boală, 

ce avansează încontinuu şi nu mai răspunde la tratamentul curativ, 

este o sarcină medico-socială și psihoemoțională complexă pentru toți 

cei implicați: beneficiarul serviciului, familia beneficiarului și colecti-

vul de specialiști care asigură serviciile necesare pentru asigurarea 

calității vieții pacientului. Îngrijirea paliativă reprezintă singura moda-

litate prin care se poate asigura un minim de confort și o calitate cât 

mai bună a vieții.  

Structura serviciilor de îngrijiri paliative din Republica Moldova 

reprezintă un șir de prestări de servicii medicale și de servicii medico-

sociale din domeniul public și cel privat/neguvernamental, precum și 

autorități publice și agenții implicate în reglementarea, finanțarea și 

administrarea serviciilor de îngrijiri paliative. Sectorul privat este 

unicul prestator ce oferă atât servicii de îngrijiri paliative specializate 

la domiciliu, cât și de tip hospice, în timp ce sectorul public prestează 

doar servicii spitalicești-paturi pentru îngrijiri paliative. MSMPS 

deține responsabilitatea deplină pentru organizarea și reglementarea 

serviciilor de îngrijiri paliative, în timp ce ANSP este responsabilă 

pentru evaluarea și acreditarea acestora, iar CNAM poartă răspunderea 

de încheiere cu prestatorii de servicii a contractelor de acordare a 

îngrijirilor paliative persoanelor asigurate [5, p. 37.] 

În concluzie, menționăm că la etapa actuală există o necesitate 

acută de îngrijiri paliative pentru păturile vulnerabile ale societăţii, 

pentru bătrâni, singuratici, dependenţi de pat, cu boli incurabile şi 

speranţa de viaţă limitată, care sunt uitaţi de toţi şi nu au nici un ajutor 

de nicăieri. Îngrijirea paliativă este ca o intervenţie ce poate fi oferită 

timp îndelungat şi reprezintă un tratament curativ ce trebuie dezvoltat 

şi folosit pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei în etate, gene-

raţiilor tinere şi copiilor ce suferă de maladii ameninţătoare pentru 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

212 

viaţă. Lărgirea acestei game de servicii este stringentă. Astfel de 

servicii sunt acceptate atât de beneficiari, cât şi de organele statale. 
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In this scientific paper is determined the role of soft power, public 

diplomacy and national branding in promoting the image of the state of 

Great Britain and China as instruments for forming the image of the state on 

the international arena; deduction, based on the comparative research, of the 

image potential of the Republic of Moldova and of the way of its exploitation, 

through instruments of creation of the international image and elaboration of 

concrete proposals in the field. 

 

Recently, the problem of forming and promoting the international 

image of the state has become increasingly urgent. In the era of glo-

balization, many states are engaged in purposeful creation, develop-

ment and promotion of a positive image of the state both at home and 

abroad with the help of various tools and information technologies. 

International image of the state plays an important role in the interna-

tional relations, being one of the most significant tool in the formation 

and strengthening of the foreign policy of the country. The creation of 

a positive image of the country is carried out with the aim of increa-

sing the international influence of the state, improving its authority in 

the world arena. 

In the era of globalization, the image of the state increasingly 

determines its importance in the world. Since independence Republic 

of Moldova had a need for self-identification and establishment of its 

image in the international arena. The major tools for forming a positi-

ve image of the state are soft power, public diplomacy and national 

branding. 

The international image of the state is a real managerial resource of 

the country, and positioning, as a method of its formation – is a way of 

creating a favorable information environment for the country, empha-
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sizing its most powerful sides from the point of view of the target 

audience, ensuring its positive recognition. 

The most important and ambitious task of any government and 

country is to strengthen economic power, raise the standard of living 

of citizens by various methods. These methods are multiple: from 

social, political, military, economic, etc. it is obvious that the use of 

various methods are meant to find the most influential and effective 

methods to achieve the goal set. In the sec. XXI violent methods of 

imposing a position or behavior are used. But these methods are not 

popular, often arousing a negative attitude. Often countries resort to 

diplomatic, peaceful methods – soft power, national branding, public 

diplomacy to promote the favorable image of the state in the 

international arena. 

In the last decades of the twentieth century, many European states 

wishing to improve their image in order to attract investors, tourists, 

scientists, to increase the loyalty of foreign consumers to exported 

goods, to stimulate a sense of national identity among the local 

population, began to resort to marketing strategies for building a 

brand, resulting in a new direction in the field of research at the 

intersection of political science and marketing – national branding. 

United Kingdom and China use diferent instruments in a process of 

state image promotion. We have seen two absolute different national 

branding initiatives: Cool Britannia and GREAT Britain Campaign. 

They are different, first of all, because they were initiated by different 

political forces. Cool Britannia was created by Tony Blair, while the 

GREAT Campaign was initiated by the conservative government led 

by David Cameron. But of course, the biggest difference of these two 

campaigns lay down in their scope: One was quite radical with only 

innovative aspects. The second one tried to combine both secular 

traditions and the innovations in the market. The history has shown 

that only a balanced campaign can survive and achieve its best – and 

that was the case of the GREAT Britain Campaign. Practice has 

shown that the GREAT program has been quite successful. This is 

evidenced by the decision to continue the campaign, after the 

completion of the Olympics [1]. 
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The success of the United Kingdom soft power has led to the inter-

national development goal and the aspiration to help other countries. 

Thus, different programmes and projects were created. To name but a 

few: Conflict Stability and Security Fund, Good Governance Fund; 

Educational programmes like Chevening or John Smith Trust; 

international aid through different supranational bodies such as World 

Bank, UN, WHO, etc. [2]. 

Despite the critical assessments of the Chinese soft power by the 

world scientific community, it is obvious that the Chinese soft power 

is increasing in cultural practices, which allows us to predict the 

growth of China's cultural influence in different regions and countries 

of the world. A promising study of the topic within the framework of 

the philosophy of culture is to understand the process of reception of 

the translatable practices of the soft power of Chinese culture in the 

regional-country dimension, which significantly details the idea of the 

strength and degree of the soft influence of Chinese culture in a 

foreign cultural environment.  

Over the past two decades, the concept of soft power has received 

a powerful development in China’s foreign policy strategy. During 

this period of development, the Chinese leadership has done much not 

only to promote this strategy, but also for practical purposes. To 

spread ‘oft power around the world, Beijing established hundreds of 

Confucius institutes engaged in the popularization of the Chinese 

language and culture, organized and conducted hundreds of 

international conferences on the development of the foundations of 

China’s foreign policy [3]. 

The COVID-19 pandemic has caused significant reputational and 

economic damage to China. The delay in closing the exit borders and 

notifying other countries of the world and the World Health 

Organization of the danger of a new infectious disease has worsened 

the perception of China in the global community as a reliable partner. 

Today, the task of forming a positive image of the Republic of 

Moldova is a current and strategic one, first of all in relations with the 

EU member states, the main commercial and economic partner of the 

country. In the draft of the foreign policy of the Republic of Moldova, 
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it is emphasized that in the contemporary world, an increasing 

importance acquires economic, political, scientific and other 

characteristics. In this way, the international authority of the country 

today largely depends on its intellectual, scientific and informational. 

Finally, creating and promoting a favorable image of the Republic 

Of Moldova should be based on the following aspects: 

 increase the level of trust in the government of the country by 

creating a stable political system and developing a clear conception of 

national interests; 

 focusing state government on implementing reforms and 

solving economic and social problems; 

 increase the investment attractiveness of the country and the 

competitiveness of the goods produced in the country; 

 development of tourism and cultural and scientific exchanges, 

etc [4]. 
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The paper represents a theoretical and practical analysis of the mecha-

nism of organization and functioning of central public administration autho-

rities in the evolution and modernization of public administration. The issue 

of the given system will always be current as these authorities must be well 

organized and functional, as it directly influences the consolidation of a mo-

dern and efficient public administration, able to respond to needs of people. 

 

Administrația publică ilustrează bazele instituționale ale modului 

în care sunt guvernate țările lumii. Acest sistem de instituții răspunde 

nevoilor societății și funcționează pe bază de structuri organizatorice, 

procese, politici publice bine determinate. Sistemul administrației 

publice centrale îl constituie totalitatea autorităților publice aflate în 

raporturi de interdependență, care formează un întreg organizat și 

stabilesc ordinea și funcționarea instituțiilor de stat la nivel central. În 

sens îngust, din sistem face parte Guvernul şi autorităţile publice din 

subordinea sa nemijlocită. În sens larg, aceasta cuprinde şi autorităţile 

administrative autonome faţă de Guvern şi chiar autorităţile tuturor 

ramurilor puterii de stat, cea legislativă, judecătorească, şi cea 

executivă [1, p. 347-348]. 

Statul Republica Moldova în evoluție a cunoscut mai multe sisteme 

de administrare publică determinate de diferiți factori și circumstanțe. 

Procesul de constituire al administrației publice actuale în general a 

debutat începând cu anii 1990, fiind marcat de reformarea sistemului 

politic [2, p.11]. Sistemul actual al administrației publice centrale s-a 

constituit în câteva etape: etapa constituțională (1990- 1994), etapa 

post-constituțională (1994-2000), etapa determinată de modificări şi 

completări ale Constituţiei Republicii Moldova (noiembrie 2000-

2005) și etapa marcată de adoptarea Strategiei de reformă a 

administraţiei publice centrale (2006). Toate aceste etape au influențat 

substanțial procesul de modernizare a administrației publice centrale.  
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Din considerentul aspirațiilor Republicii Moldova de a corespunde 

standardelor europene, autorul a considerat important de a analiza sub 

aspect structural-funcțional structurile administrative centrale din statele 

europene. Structural, administraţia publică centrală cuprinde trei ca-

tegorii: a) organisme administrative centrale reprezentate de structuri 

guvernamentale şi structuri ministeriale; b) organisme administrative 

specializate şi c) organisme administrative periferice (desconcentrate).  

Elementul fundamental al aparatului administrativ central este 

Guvernul. Din punctul de vedere al modului în care este reglementat 

rolul Guvernului în mecanismul politic şi statal, constituţiile diferi-

telor state evidenţiază două situaţii: a) constituţii care fac o calificare 

expresă – constituţii care stabilesc un rol trihotomic, ca în cazul Spa-

niei; un rol dihotomic, ca în cazul Franţei; un rol exclusiv politic 

(Olanda) sau un rol exclusiv administrativ (Austria); b) constituţii care 

nu fac o calificare expresă, rolul Guvernului fiind determinat în urma 

interpretării Constituţiei [3, p.34]. O altă instituție importantă o 

constituie Șeful statului. Există diferenţe considerabile în ce priveşte 

atribuţiile şi rolul politic al șefilor de stat, aspect care demonstrează că 

se pune accent pe statutul lor în sistemul politic. Şeful statului 

reprezintă statul, în această calitate având un anumit număr de atribuţii 

nominale: arbitrajul în viaţa politică, intervenţia în procesul legislativ 

și dreptul la graţiere.  

Ministerele fac parte din categoria organelor administraţiei publice 

centrale de specialitate, care conduc şi coordonează administraţia pub-

lică în diferite domenii şi ramuri de activitate. Un caracter particular 

se regăsește spre exemplu în sistemul guvernamental suedez, unde 

sunt 11 ministere cu efectivul-limită de 1.500 de membri. Astfel, cea 

mai mare parte a sarcinilor care, în mod normal, revin ministerelor, 

este atribuită autorităţilor locale autonome. Totuși, o problemă care se 

cristalizează pe fundalul statelor europene este modificarea relativ 

frecventă a numărului şi titulaturii ministerelor.  

Sistemul Administrației Publice Centrale din Republica Moldova 

este constituit din autorităţile puterii executive cu competenţe generale 

(Președintele, Guvernul) care exercită funcţii administrative cumulativ 

cu cele publice și cele cu competențe speciale ( ministerele). 
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Un rol important în modernizarea administrației publice centrale îl 

constituie parcursul european, Reforma administrației publice 

centrale; Reforma Guvernului; Strategiile Naționale de Dezvoltare, 

întrucât se axează pe activarea unor instituții transparente, eficiente, și 

profesioniste. Într-o sinteză a lucrurilor, se evidențiază: reducerea 

numărului de ministere de la 16 la 9, reorganizarea structurilor 

subordonate Guvernului şi a autorităţilor subordonate ministerelor, 

eficientizarea activității instituțiilor, optimizarea costurilor 

administrative și creșterea motivării financiare a angajaților.  

Transparenţa în procesul decizional a fost îmbunătăţită prin lan-

sarea oficială a portalului www.particip.gov.md într-un nou format ce 

asigură legătura cu site-rile ministerelor. Autoritățile centrale au 

evoluat constant printr-un proces absolut necesar unei societăți moder-

ne – guvernarea electronică, al cărui scop este creşterea gradului de 

participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea activității aparatului 

administrativ.[4]. Deși la această etapă Administrația Publică Centrală 

a întreprins unii pași pentru a consolida aranjametele în plan structural 

și funcțional, totuși la nivel național o problemă rămâne a fi lipsa de 

implementare deplină a tuturor obiectivelor.  

Studiul de caz al lucrării a fost centrat pe analiza dimensiunii struc-

tural-funcționale a unei autorități din sistem, și anume, a Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Deși, ministerul a avut expe-

riența comasărilor care nu au funcționat, la 21 iulie 2017, prin Hotă-

rârea Parlamentului nr.246 din 20.07.2017 ministerul a fost reformat. 

Elementele inovative ale reformei guvernului asupra ministerului sunt: 

crearea unui centru unic de generare a politicilor publice în domeniul 

muncii, protecției sociale și sănătății; micșorarea cheltuielilor la 

bugetul de stat, optimizările de personal (circa 50%) și asigurarea unor 

salarii atractive ale angajaților.  

Analizând activitatea ministerului în anul 2020, se pot remarca 

realizările: dezvoltarea pe termen lung a sistemului de sănătate (Stra-

tegia naţională sectorială în domeniul sănătăţii pentru anii 2020-2030); 

majorări cu 30% a salariilor de funcție ale personalului medical; 

ajustarea legislației muncii (art. 1001 Codul muncii); asistenţa socială 

a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și veteranilor (în anul 2020, 

http://www.particip.gov.md/
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75.700 de familii au beneficiat de ajutor social a câte 1.121 lei) [5, 

p.5]. Totodată, există și deficiențe precum ar fi managementul 

defectuos, slăbirea capacităților instituționale, insuficiența resurselor 

financiare, lipsa unor sisteme automatizate de sistematizare, moni-

torizare a datelor. 

Concluzionând cele expuse supra, aducem la cunoștință faptul că 

administrația publică centrală constituie un ansamblu de instituții de 

vârf care sunt responsabile de organizarea executării și executarea în 

concret a legii. Fiind un domeniu dinamic, implică permanentă evo-

luție și schimbare pentru a răspunde necesităților comunitare. Expe-

riența internațională demonstrează că este extrem de important ca 

statul să dispună de un aparat de instituții central, care să nu fie extrem 

de aglomerat structural și funcțional. Este necesar ca acesta să fie bine 

organizat cantitativ și calitativ pentru a nu se admite suprapuneri de 

funcții și ambiguități. Chiar dacă programele de guvernare și strate-

giile de reformă au obiective ambițioase, acestea nu au fost niciodată 

pe deplin puse în aplicare, pentru că nu a existat capacitate admi-

nistrativă și coordonare pe măsură a aplicării acestora. În situația 

actuală, marcată vizibil de pandemie, s-a demonstrat repetat cât de 

important este ca instituțiile statului să fie funcționale, capabile de a 

gestiona diverse situații în interesul cetățenilor. 
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In this article the author presents the socio-political context and the 

reasons behind the partnership agreement between the Republic of 

Moldova and the UN, analyzing the progress made by the Republic of 

Moldova on the reform process for European integration, highlighting 

some strengths and weaknesses of Moldova's cooperation with the UN. 

 

ONU, de-a lungul celor 29 de ani de aderare a Republicii Moldova, 

a încercat împreună cu partenerii naționali și cu alți parteneri de 

dezvoltare ai țării să susțină eforturile țării noastre de modernizare a 

statului, a economiei, precum și promovarea dezvoltării durabile. 

În prezent, în Republica Moldova activează peste 20 de agenții 

ONU, atât rezidente cât și nonrezidente, care lucrează împreună și 

depun eforturi comune în vederea implementării obiectivelor-cheie 

stabilite prin programul de cooperare semnat între Națiunile Unite și 

Republica Moldova. Acestea activează sub umbrela Coordonatorului 

Rezident ONU care este responsabil de monitorizarea tuturor activetă-

ţilor operaţionale şi programatice ONU la nivel naţional. 

În perioada 2013-2017, așa cum susține Dafina Gercheva, active-

tatea ONU s-a concentrat pe trei arii tematice principale: prima se 

referea la promovarea democrației, a statului de drept, drepturilor 

omului și egalitatea de gen; a doua ținea de dezvoltarea umană și 

incluziunea socială, iar cea de-a treia se referea la durabilitatea 

mediului, precum și reacția la schimbările climatice dar și îmbună-

tățirea capacității instituțiilor de a gestiona dezastrele și eventualele 

riscuri [1, p.1]. 

Pornind de la cele trei arii tematice, ne propunem în continuare să 

menționăm câteva aspecte forte și deficitare ale cooperării ONU cu 

Republica Moldova: în cadrul primului pilon, Națiunile Unite au 

colaborat cu instituții publice din toate sectoarele din țară, precum: 

mailto:rifrispa2018.dragos.banari@gmail.com
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Parlamentul Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, 

Centrul Național de Anticorupție, Comisia Națională de Integritate, 

instituțiile naționale care activează în domeniul drepturilor omului, a 

oferit asistență Biroului Relației cu Diaspora și a celui de Integrare. 

În urma acestei colaborări, vedem că cetăţenii Republicii Moldova 

beneficiază de un proces electoral mai bun, o transparenţă mai mare a 

alegerilor şi o capacitate mai extinsă a moldovenilor din străinătate de 

a participa la alegerile locale şi parlamentare. ONU şi UE au susţinut 

CEC în organizarea unor alegeri libere şi transparente prin intermediul 

proiectului „Asistenţă electorală pentru Moldova”.  

ONU a participat în calitate de consultant la elaborarea Strategiei 

Naționale „Diaspora-2025” [2] și Planului de acțiuni pentru anii 

2016-2018 privind implementarea acesteia.  

În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, reprezentanții ONU au 

colaborat strâns cu Ministerul Sănătății contribuind la elaborarea 

Strategiei Naționale în Domeniul Sănătății Publice pentru perioada 

2014-2020 [3]. Totodată, a ajutat la elaborarea mai multor acte sau 

pachete legislative importante, precum cele referitoare la controlul 

tutunului sau alte programe privind sănătatea publică ce prevedeau 

contracararea sau lupta în domeniul imunizării sau a unor maladii 

precum cancerul, HIV/SIDA sau tuberculoza. 

În baza evaluării impactului pandemiei, ONU și Moldova au 

întocmit Planul de răspuns și redresare de la COVID-19, care este 

destinat să ofere sprijin pentru răspunsul socioeconomic imediat, dar 

și pe termen lung, și redresarea de după pandemia de COVID-19 [4]. 

O altă arie în care s-a implicat activ ONU a fost cea a egalității de 

gen și a violenței domestice. În acest sens, s-a colaborat cu mai multe 

autorități relevante în domeniu, inclusiv poliția, și instruirea acestora 

în vederea îmbunătățirii situației victimelor.  

În sectorul educațional, a fost dezvoltată capacitatea profesorilor și 

educatorilor prin încurajarea utilizării unor metode noi de predare, 

mult mai prietenoase cu elevii. Tot în acest sector a fost susținută 

ideea dezinstituționalizării copiilor, astfel încât s-a obținut scăderea 

semnificativă a numărului de copii instituționalizați. ONU a susținut 

foarte mult ideea eliminării discriminării în ceea ce privește înscrierea 
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la școală a copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități [5]. 

În ceea ce privește ultimul pilon, datorită eforturilor ONU, primii 

pași în domeniul protecţiei mediului au fost reglementați de un set 

de acte legislative şi normative, elaborate, adoptate şi,  după caz, 

modificate conform condiţiilor şi prevederilor noi de protecţie a 

mediului. A fost elaborată Stategia Națională de Mediu pentru anii 

2014-2023 ce prevede colaborarea și conlucrarea cu organismele 

internaționale, cu potențiali donatori în scopul atragerii volumului 

necesar de investiții, se urmărește o elaborare a strategiilor 

sectorale în domeniul apei, aerului, conservării biodiversității [6]. 

Grație eforturilor ONU a fost stabilit și creat primul Cadru de 

Parteneriat ONU – Republica Moldova pentru Dezvoltarea Durabilă 

2018-2021 [7]. Programul promovează energia sustenabilă și regene-

rabilă și în același timp contribuie la securitatea energetică a țării.  

Asemeni altor state, Republica Moldova întâmpină însă și diverse 

provocări în realizarea dezideratului de a transforma lumea în care 

trăim, prin prisma angajamentelor asumate. 

Astfel, Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic 

sever. Emigrarea, în special a tinerilor și persoanelor de vârstă repro-

ductivă, fertilitatea scăzută, speranța de viață joasă și îmbătrânirea 

populației sunt principalii factori, care cumulativ generează o scădere 

a numărului populației cu peste 1% anual [8].  

Apariția sărăciei alimentare și energetice în localitățile urbane ne-

cesită măsuri prompte pentru a asigura incluziunea socială și eco-

nomică a celor mai vulnerabili, oferirea de noi oportunități pentru 

locuri de muncă decente și relevante ș.a. 

Utilizarea redusă a inovației și cercetării în soluționarea probleme-

lor societale limitează competitivitatea şi capacitatea statului de a răs-

punde multitudinilor de probleme care influențează negativ dezvol-

tarea durabilă.  

Din nefericire, pandemia de COVID-19 a afectat toate sectoa-

rele socioeconomice ale țării, stagnând dezvoltarea acestora și înce-

tinind agenda sa de reformă, punând o presiune enormă pe sectorul 

sănătății, învățământului și sectorului privat. Astfel, după cum 

menționează și Gheorghe Leuca, se simte nevoia de a investi prioritar 
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în reformarea și optimizarea serviciilor de sănătate, modernizarea 

instituțiilor medicale și îmbunătățirea accesului la medicamente [9]. 

Dezvoltarea durabilă a Republica Moldova este condiționată și de 

soluționarea pașnică a conflictului transnistrian. Or, în prezent acesta 

rămâne a fi principala sfidare la adresa integrității teritoriale a țării și o 

barieră rigidă și gravă în implementarea plenară pe întreg teritoriul 

țării a reformelor structurale sistemice, care ar asigura dezvoltarea 

durabilă, asumată de statul Republica Moldova.  

Sintetizând informațiile expuse și analizate anterior, putem 

constata faptul că ONU este un partener de încredere al Republicii 

Moldova, iar odată cu aderarea la ONU, țara noastră a beneficiat de 

mai multe reforme, care vin să o sprijine în atingerea obiectivelor sale 

de dezvoltare majoră și în îndeplinirea unui deziderat important: anume 

cel de a deveni o țară europeană modernă și prosperă.  
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Decision-making transparency aims to ensure collaboration between 

citizens and central and local public institutions. It does not introduce direct 

democratic rules into the decision-making process, it only ensures dialogue 

and collaboration between the public sector and the beneficiaries of 

decisions. The Republic of Moldova has a rich legal framework for the 

application of the principle of transparency in the decision-making process in 

the local public administration of level II. 

 

Conceptul de transparență își are începutul în Declarația Universală 

a Drepturilor Omului. Astfel, în art. 19 al declarației, este stipulat că 

„Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei, acest 

drept include libertatea de a susține opinii fără nicio interferență și de 

a căuta, primi și răspândi informații și idei prin orice mijloc, indiferent 

de frontiere”. Totodată, art. 21 stabilește: „Orice persoană are dreptul 

de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, 

fie prin reprezentanții liber aleși. Orice persoană are dreptul la acces 

egal la funcțiile publice din țara sa” [1]. Astfel, accesul la informație, 

la funcțiile publice și la procesul decizional devine un Drept 

fundamental. Republica Moldova a ratificat Declarația Universală a 

Drepturilor Omului prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 

28.07.1990. Principiul transparenței este un element de bază a 

construcției administrației publice eficiente și apropiată de cetățean. 

Principiul transparenței este într-o strânsă legătură cu principiul 

legalității, motivării și proporționalității. Din punct de vedere istoric, 

principiul transparenței a venit ca o alternativă pentru antagonistul său 

– principiul secretului de stat și tainei administrative. Acest lucru a 

fost posibil doar prin impunerea unor exigențe noi pentru sistemul 

administrativ: argumentarea juridică, științifică și morală a actelor 

administrative; accesul liber la informație cu privire la unele probleme 
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de interes public; asigurarea transparenței în gestionarea a bunului 

public, a proprietății publice, a banului public și asigurarea participării 

active și directe a cetățeanului la procesul decizional cu privire la 

treburile locale. O altă trăsătură a transparenței în administrația 

publică ține de asigurarea controlului extern de către societatea civilă 

care duce la depistarea unor abuzuri admise de către reprezentanții din 

administrația publică, care sunt constatate în urma unei administrări 

proaste sau în urma actelor de corupție. 

Conceptul de transparență decizională are menirea să asigure 

colaborarea dintre cetățeni și instituțiile publice centrale și locale. 

Transparența decizională nu introduce reguli democratice directe în 

procesul decizional, ea doar asigură dialogul și colaborarea dintre 

sectorul public și destinatarii deciziilor, care sunt cetățenii, asociații 

neguvernamentale și mediul de afaceri. Transparența este un proces, în 

primul rând, de consultare și nicidecum despre o schimbare a rolurilor 

între administrația publică și societatea civilă în ceea ce privește 

procesul decizional [2]. Această concluzie poate fi dedusă din faptul 

că răspunderea pentru efectele deciziei o poartă administrația publică, 

iar cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a se informa cu privire la 

proiectele de decizii ale administrației publice. La fel, cetățenii au 

dreptul de a participa activ în procesul decizional doar prin interme-

diul sugestiilor și comentariilor.  

Principiul transparenței în procesul decizional este reglementat de 

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, adoptată 

de către Parlamentul Republicii Moldova în scopul de a crea un cadru 

normativ general al accesului la informaţiile oficiale pentru 

eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului 

efectuat de către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a 

instituţiilor publice. În Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele 

normative [3] se specifică că asigurarea transparenţei, publicității şi 

accesibilității sunt principiile fundamentale ce stau la baza elaborării și 

adoptării a unui proiect de act normativ. Regulamentul cu privire la 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 

Internet, adoptat prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 188 din 

03-04-2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei 
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publice în reţeaua Internet [4], elucidează interpretarea noțiunii de 

pagină-web-oficială a unei autorități publice. Hotărârea Parlamentu-

lui nr. 373 din 29-12-2005 pentru aprobarea Concepţiei privind 

cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă [5]. Legea nr. 436 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și actul nor-

mativ de bază, în materia principiului transparenței în procesul 

decizional este Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa 

în procesul decizional.  

În conformitate cu legea privind transparența în procesul decizio-

nal, în administrația publică locală sunt trei etape de informare a 

publicului cu privire la elaborarea deciziei și implicarea acestuia în 

procesul decizional. Acest proces cuprinde trei etape: predecizională, 

decizională și postdecizională. Pentru fiecare etapă, legiuitorul a pre-

văzut modalități de consultare a cetățenilor, însă s-a demonstrat că, la 

etapa actuală, ele nu sunt eficiente, pentru că legea a fost aprobată în 

anul 2008 și nu a fost supusă unor modificări. Spre exemplu, afișarea 

descrierii problemei pe panourile primăriei sau în locuri publice, 

prevăzută de lege, nu mai este o metodă eficientă pentru informare, 

deoarece, în anul 2021, panourile informative din fața primăriei sau a 

consiliului raional nu mai servesc drept sursă de informare. Conform 

sondajului de opinie publică, realizat în perioada 9 februarie 2021 – 16 

martie 2021 de către International Republican Institute, pentru 54% de 

moldoveni, prima sursă de informare este televiziunea, 24% se infor-

mează din sursele web, 12% se informează din rețelele de socializare 

(dintre care 61% de pe Facebook, 57% Viber, 50% YouTube, 30% 

Instagram ș.a.), 3% din moldoveni se informează din sursele radio, 1% 

de la rude și prieteni cunosc informația și doar 1% din presă scrisă [6]. 

La fel, nu este eficientă presa locală sau regională și televiziunea prin 

cablu, deoarece doar 15 UTA de nivelul II au pe teritoriul său un post 

de TV local [7]. În administrația publică locală, pentru consultarea 

populației se folosesc consultațiile publicului pe diferite probleme, 

adunările generale ale comunității, audieri publice, sondajele de 

opinie, participarea la ședințe, focus groupuri și altele [8]. 

Practica, de fapt, demonstrează că metodele de consultare care se 

folosesc în prezent nu sunt eficiente, asta se observă chiar din 
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Raportul Open Government Index 2020, elaborat de World Justice 

Project, unde Republica Moldova se plăsează pe locul 80 din 128 de 

țări cu un scor de 0,50, în ceea ce privește deschiderea guvernării. 

Privind acestui raport, doar 44% din populația republicii cunoaște 

despre existența legilor ce le permite accesul liber la informație [9], pe 

când, de exemplu România, ocupă locul 32 și are un scor de 0,63 în 

Clasificatorul Open Government Index 2020 [10]. La fel, ineficiența 

legii se demonstrează prin sondajul U-Report Moldova, conform 

căruia: 63% dintre respondenți afirmă că primarul localității natale nu 

le ia în calcul opinia niciodată, 21% afirmă că uneori primarul le 

consultă opinia și doar 4% susțin că părerea lor este întotdeauna luată 

în considerare de către autoritatea publică locală [11]. 

Concluzionând, la capitolul asigurării aplicabilității a principiului 

transparenței în procesul decizional în administrația publică locală de 

nivelul II, Republica Moldova are un cadru legal foarte bogat, însă, 

analizând practica internațională, observăm că Republica Moldova are 

suficiente probleme la acest capitol. Una dintre cauzele acestora este 

conservatismului administrației publice locale, deoarece în Republica 

Moldova nu există o platformă de comunicare și de informare a 

cetățenilor în format online. Autoritățile publice, în prezent, tratează 

societatea civilă nu ca un element de eficientizare a procesului 

decizional, ci ca un element de tărăgănare a acestuia, ceea ce nu duce 

la conlucrarea acestor doi actori, dar la lupta dintre ei. Administrația 

publică trebuie să susțină societatea civilă și să o crească, iar societa-

tea civilă trebuie să consulte administrația publică în procesul de-

cizional, așa cum se întâmplă în Estonia, Finlanda, Spania și alte țări. 

Este nevoie de a modifica cadrul legal național cu privire la 

transparența în procesul decizional. Legea prevede multe norme de 

asigurarea transparenței ce nu mai sunt actuale, aceste norme fiind 

depășite după dezvoltarea sporită a tehnologiilor informaționale. 

Pentru a spori rolul transparenței în procesul decizional, este necesar a 

implementa noi forme de consultare a populației, precum: jocuri de 

rol, interviuri, focus grupuri și sondajele.  

Principiul transparenței are un rol deosebit în procesul de 

consolidare a bunei guvernări, de aceea ar trebui implementată și o 
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Strategie Națională cu privire la promovarea în masele largi a acestui 

principiu, fapt ce va educa cetățenii comunităților locale referitor la 

drepturile lor, construind astfel o veritabilă democrație participativă.  
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SECURITY THREATS MANAGEMENT ALONG  

THE EASTERN FLANKS OF EU 

 
Anastasia NANU, student 

CZU: 327.7 nanuanastasia@gmail.com 
 

In today realities EU considers itself to be a global actor whose 
actions and strategies influence the whole international community. 
Therefore, internal and external security practices of the EU usually 
serve as an example for other states. Its enlargement toward east is 
characterized by facing numerous threats like unresolved conflicts in 
post-Soviet region, economic crises, hybrid threats. EU is contributing 
to their solution mainly through peacekeeping mission, sanctions and 
its special foreign policy – Eastern Partnership. The goal – to develop 
a theoretical and empirical study of the management of security 
threats on the eastern flanks of the EU. In order to accomplish the 
goal, the following objectives are necessary to have: 

 to identify characteristics of the security threats along Eastern 
flanks of European Union; 

 to describe strategies of security threats management along 
Eastern flanks of European Union; 

 to assess the role of European Union in conflict settlement in 
post-Soviet region. 

Republic of Moldova does not have a wide literature regarding 
security study and threats management, therefore this work is able to 
explain the role of well-developed security system of EU and the 
importance of threats control in international sustainability. Moreover, 
the study is showing the security issues of post-Soviet conflicts from a 
new perspective, mainly from the aspect of being a part of special 
security strategy of European Union. It also represents an analysis of 
successes and failures of these strategies. 

Historiographical study is composed by: 

Western researchers: 
• Brooks D., Smith C. The theory and practice of security. 
• Fawn R. Managing Security Threats along the EU’s Eastern 

Flanks. 

mailto:nanuanastasia@gmail.com
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• Koenig N. EU Security Policy and Crisis Management. 

Russian researchers: 
• Цыганков П. Теория международных отношений. 
• Медушевский Н. Угрозы безопасности ЕС механизмы их 

преодоления. 
• Троицкий Е. Политика Европейского Союза в отношении 

Приднестровского конфликта (1992-2015 гг.). 

National researchers:  
• Albu N. Securitatea nationala: aspecte teoretice si practice. 
• Cebotari S. Securitatea regională în contextul vulnerabilității 

regiunii Mării Negre. 
• Căldare G. Aspecte de asigurare a securităţii naţionale a Repub-

licii Moldova în contextul agravării situaţiei geopolitice din regiune. 
The brief analysis of EU’s foreign security aspects shows that 

there are more than 15 military and civilian mission abroad that have 
peacekeeping objectives. They are also located in the Eastern part of 
the EU in the states that are members of Eastern Partnership. 

The Eastern Partnership is a joint policy initiative launched in 
2009 which aims to deepen and strengthen relations between the EU 
and its six Eastern neighbors: Georgia, Moldova and Ukraine (who 
already signed Associative Agreement with EU), Armenia, Azerbai-
jan, and Belarus (who has Partnership Agreement). Through this 
initiative EU is trying to strengthen democracy, support reforms, po-
litical association and economic integration in eastern partners through 
simplified movement, creating jobs, increasing trade and business 
opportunities. Also, one of the priorities of the EU in this area is to 
contribute to the solution of regional conflicts. 

In Georgia there is South Ossetia and Abkhazian conflicts that 
are the threat for the regional security. Thus, in 2008 was established 
EU Monitoring Mission – civilian peacekeepers whose objectives are:  

 to ensure that there is no return to hostilities;  

 to facilitate the resumption of a safe life for the local 
communities living on both sides;  

 to build confidence among the conflict parties. 

However, it is impossible to realize them completely because de 

facto authorities of Abkhazia and South Ossetia have so far denied 
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access to the territories under their control for the EU Mission. So, con-

flicts remain unresolved and a continuous tension persists in Georgia.  

In Ukraine regarding the issue of annexation of Crimea and con-

flict in Donbass EU initiated EU Advisory Mission in 2014 and impo-

sed several economic and diplomatic sanction to the territories of Cri-

mea and Sevastopol as a response measures toward the crises. Despite 

of having EUAM who is trying to maintain a sustainable reform of the 

civilian security sector, the Russian control over the territory remains 

and Crimea is still annexed. The conflict of Donbass is unsolved and 

has military potential that is a threat for the neighboring states.  

EU did not recognize presidential elections 2020 in Belarus and 

imposed economic and diplomatic sanctions in three levels. About 70 

political representatives are sanctioned, together with the president A. 

Lukashenko and his son. Despite of this, there is a continuous unac-

ceptable violence against peaceful protesters, intimidation arbitrary 

arrests and detentions. 

The conflict of Nagorno-Karabakh between Armenia and Azer-

baijan is trying to be resolved through EU Special Representative for 

South Caucasus that has the main mission to:  

 to prevent conflicts in the region; 

 to contribute to a peaceful settlement of conflict;  

 to encourage and support further cooperation.  

However, The Second Karabakh War emerged in September 2020 

and the involvement of third parties in the conflict only made the si-

tuation worsed. Today there is no return to hostilities, but the tension 

persists. 

EU is contributing to the solution of the Transnistrian conflict 

mainly through participating at the “5+2” format under the mediation 

of the OSCE. Moreover, it created the EU Border Assistance Mission 

that aims to:  

 contributes to the peaceful settlement by supporting develop-

ment of confidence-building in customs, trade, transport and trans-

boundary management; 

 assists Moldovan and Ukrainian authorities to combat cross 

border crime.  
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Both practices are supported by the Moldovan Government, but 

Transnistria still has Russian military potential and is serving as transit 

zone for smuggling and other crimes.  

In order to see the opinion about the support of EU to our state 

were questioned 150 persons from 18 to 45 years and from different 

domains of activity. More than 50% consider that EU is helping us to 

democratized, however, economic situation did not ameliorate after 

2014. More than 59% support the idea that EU should be involved 

more in the settlement of Transnistrian conflict.  

Conclusion and recommendations for the Republic of Moldova.   

EU is managing security threats form the eastern borders through:  

 Support – economic, political and cultural support of states on 

its Eastern borders.  

 Peacekeeping – EU contributes to conflict resolution through 

civilian missions and mediation  

 Development – EU is reforming its strategies in order to elimi-

nate its failures.  

Republic of Moldova being a relatively new state has a great 

opportunity to develop itself based on the experience of the states 

from Eastern Partnership as well as archiving its obligations in 

Association Agreement with EU. It is important to:  

 To follow EU path of democratization.  

 To establish its own way of development and conflict resolu-

tion.  

 To develop security strategy based on national and international 

experiences. 
Recommended by  

Vladimir STERPU, dr., lecturer 
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