
ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA

DEPARTAMENTUL ŞTIINȚĂ

PREGĂTIREA  PROFESIONALĂ 
A CADRELOR PENTRU SUBDIVIZIUNILE 
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

ŞI ALTE ORGANE DE DREPT

, , , ,

,,

Conferinta stiintifico-practica internationala din 4 decembrie 2020

Chișinău • 2021



2

CZU [351.746+343]:378.14(082)=00
P 90

Redactor-șef
Dr. Iurie LARII, profesor universitar, prorector pentru știință 

al Academiei „Ştefan cel Mare”

Colegiul de redacţie:

Dr. Dinu OSTAVCIUC, conferențiar universitar, rector al Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Iurie ODAGIU, conferențiar universitar, prorector pentru studii al Academiei 
„Ştefan cel Mare”
Dr. Oleg RUSU, conferențiar universitar, șef al Departamentului Ştiinţă al  Acade-
miei „Ştefan cel Mare”
Dr. Radion COJOCARU, profesor universitar, director al Şcolii doctorale „Ştiinţe 
penale și drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Veaceslav URSU, conferențiar universitar, decan  al Facultăţii „Drept, ordine pu-
blică și securitate civilă” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Ştefan BELECCIU, profesor universitar, șef al Catedrei „Drept polițienesc și se-
curitate publică” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Igor TROFIMOV, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Drept privat” a Aca-
demiei „Ştefan cel Mare” 
Dr. Marian GHERMAN, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Activitate specia-
lă de investigații și anticorupție” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Simion CARP, profesor universitar, Academia „Ştefan cel Mare”
Dr. Tudor OSOIANU, profesor universitar, Academia „Ştefan cel Mare”
Dr. Constantin RUSNAC, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Procedură pena-
lă, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Alexandru ZOSIM, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Drept penal și cri-
minologie” a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Liliana CREANGĂ, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Drept public și se-
curitate a frontierei”  a Academiei „Ştefan cel Mare”
Dr. Aliona BIVOL, conferențiar universitar, șef al Catedrei „Ştiințe manageriale, so-
cioumane și comunicare profesională”  a Academiei „Ştefan cel Mare”
Ruslan CONDRAT, șef al Departamentului editorial poligrafic al Academiei „Şte-
fan cel Mare”, master în drept

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine autorilor.

ISBN 978-9975-121-76-7.



3

CUPRINS:

Concepte și standarde generale privind pregătirea
cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor 

Interne și alte organe de drept

Liliana CREANGĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar
Standarde de instruire a poliţiștilor 
în domeniul drepturilor omului...................................................................12

Tatiana Vasilievna KIRILLOVA, doctor of pedagogical sciences, professor
Retrospective analysis of the juvenile offenders 
education organization.................................................................................19

Bogdan-Florin RADU, doctor în drept,
Adrian ALEXE
Evoluția învățământului specific ordinii publice 
și intervenției polițienești............................................................................24

Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferențiar universitar,  
Constantin RUSNAC, doctor în drept, conferențiar universitar
Dezavantajele învăţământului tehnologizat...............................................32

Рената КИСЕЛЕВА, кандидат психологических наук, доцент
Успешность обучения в вузе как основа формирования 
профессиональной компетентности пенитенциарных психологов.....40

Светлана БЫЧКОВА, доктор юридических наук, профессор,
Богдан КИРДАН, кандидат юридических наук
Методика преподавания дисциплины «трудовое право» 
в системе подготовки кадров для подразделений МВД 
и национальной полиции Украины..........................................................47

Iurie LARII, doctor în drept, conferențiar universitar 
Importanța pregătirii criminologice a studenților din cadrul 
facultăților de drept și a celor cu profil polițienesc.....................................53

Radion COJOCARU, doctor în drept, conferențiar universitar 
Sergiu COJOCARU, master în drept
Repere curriculare și de conţinut privind instruirea ofiţerilor/
subofiţerilor de sector în domeniul prevenirii delincvenței juvenile..........58



4

Veaceslav URSU, doctor în drept, conferenţiar universitar
Ridicarea nivelului de pregătire profesională a studenţilor 
Academiei „Ştefan cel Mare” sub aspectul instruirii 
lor în calitate de subiecţi ai realizării politicii penale.................................65

Катерина ТІТУНІНА, кандидат юридичних наук, 
Федір КІРІЛЕНКО, кандидат юридичних нау
Безперервна освіта - пріоритетний напрямок професійної 
компетентності працівників національної поліції України..................69

Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Formarea competenţei profesionale victimologice 
în învăţământul poliţienesc..........................................................................75

Т.А. КАЗАКОВА, кандидат педагогических наук, доцент
Совершенствование уровня профессиональной 
подготовки сотрудников ПДН МВД РФ....................................................80

Andrei GUŞTIUC, doctor în drept, conferenţiar universitar
Ludmila GUŞTIUC, doctorandă
Formarea și dezvoltarea profesională 
continuă în era post-coronavirus..................................................................85

Алексей ПОЛТОРАКОВ, кандидат политических наук
Ирина ЩИГОЛЬ
О проблемах подготовки офицеров запаса в Украине...........................92

Oleg RUSU, doctor în drept, conferenţiar universitar
Fenomenul deformării profesionale și căile de depășire 
a acestuia în cazul angajaţilor sistemului 
administraţiei penitenciare..........................................................................97

Алексей УРБАНОВИЧ, кандидат исторических наук, доцент
Развитие навыков анализа и совершенствования 
индивидуальной управленческой концепции 
руководителей правоохранительных органов......................................106

Liliana CREANGĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Anatoli BUZEV, doctorand, magistru în securitate și apărare
Modelarea exerciţiilor tactice asistate la calculator 
ca formă superioară de instruire practică a angajaţilor 
cu statut special...........................................................................................112

Boris GLAVAN, doctor în drept, conferenţiar universitar,
Ghennadi CALCAVURA, doctorand
Pregătirea profesională a ofițerilor de investigație 
în vederea aplicării mijloacelor tehnice operative.....................................120



5

Людмила ЗАХАРЕНКО, кандидат психологических наук
Ментальный тренинг – способ улучшения 
стрелковых умений курсантов.................................................................128

Aliona BIVOL, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Dezvoltarea psihocompetențelor la managerii cu statut special...............133

Тарас ВАЙДА, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Микола КРУГЛИК, 
Олег КУЗНЄЦОВ
Сучасне вітчизняне інтерактивне мультимедійне 
обладнання для навчання та удосконалення вогневої 
підготовки працівників національної поліції України........................143

Simion ROŞCA, doctor în filosofie, profesor universitar interimar
Educația – cea mai importantă revoluție din istoria omenirii...................151

Andrei GUŞTIUC, doctor în drept, conferenţiar universitar
Ludmila GUŞTIUC, doctorandă
Adaptarea modelului american de instruire juridică 
la pregătirea profesională a cadrelor pentru MAI......................................163

Lilian LUCHIN, doctor în drept, conferenţiar universitar
Instruirea experţilor judiciari – 
pilon important în realizarea justiţiei........................................................170

Veaceslav GRATI, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Ludmila BUCIUŞCAN, master în drept
Aplicarea strategiilor didactice moderne – prioritate 
în instruirea interactivă a funcţionarului public cu statut special...........177

Sofia PILAT, doctor în drept,
Artiom PILAT, doctorand
Sporirea eficienţei procesului de pregătire 
a cadrelor pentru Ministerul Afacerilor Interne.........................................188

Marcel BOŞCANEANU, doctor în drept
Evoluţia managementului calităţii studiilor 
în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI la 30 de ani de activitate.................194

Vasile ZAVATIN, doctor în drept, conferențiar universitar,
Vitalie IONAŞCU, doctor în drept, conferențiar universitar 
Noi direcții în pregătirea funcționarilor 
publici cu statut special în cadrul MAI.......................................................209

Alexandru ZOSIM, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Aspecte ale selectării și promovării cadrelor poliţienești..........................223



6

Б.С. АСЛАМОВ,
Б.С. САМИЪЗОДА
Актуальные вопросы профессиональной подготовки 
курсантов Академии МВД Республики Таджикистан: 
педагогический аспект..............................................................................228

Ana CHIRUŢA, doctorandă
Repere conceptuale și curriculare privind cercetarea la faţa 
locului a infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier.................232

Ivan GHEORGHIU,
Sergiu REMARENCO, 
Sergiu COLŢA
Aspecte ale actelor normative care reglementează 
domeniul intervenţiei profesionale și concordanţa acestora....................239

Ivan GHEORGHIU,  
Nicanor BUCARCIUC,  
Ghenadie PREŢIVATÎI
Sportul pentru toţi – factor de menţinere și formare 
profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne.......................244

Alexandr PATRAŞKO
Unele aspecte ale formării profesionale 
continue a cadrelor didactice......................................................................251

Eduard PUI
Pregătirea fizică – componentă de bază în activitatea 
cadrelor din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne....................262

Ion ROTARU, doctorand
Rolul pregătirii profesionale a cadrelor 
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne 
în prevenirea criminalităţii violente...........................................................266

Radion ROTARU
Îmbunătăţirea formării profesionale a personalului poliţienesc 
la compartimentele instrucţia tragerii și intervenţia profesională..........272

Valentina RUSSU, doctorandă
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile 
Ministerului Afacerilor Interne în vederea combaterii 
criminalităţii feminine................................................................................278

Юрий ВОЛКОВ
Особенности подготовки полицейских в Украине и ФРГ: 
сравнительное исследование..................................................................286



7

Pregătirea specială a cadrelor pentru subdiviziunile 
Ministerului Afacerilor Interne și alte organe de drept 

Dinu OSTAVCIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, 
Anna TETEREATNIC, doctor în drept, conferențiar universitar
Plângerea ca modalitate de sesizare 
a organului de urmărire penală.................................................................291

Наталя ПАВЛОВА, кандидат юридических наук, доцент, 
Владимир ФЕДЧЕНКО, кандидат юридических наук, доцент
Особенности полномочий офиса генерального прокурора 
Украины во время уголовного производства в рамках 
международного сотрудничества............................................................304

Radion COJOCARU, doctor în drept, conferențiar universitar
Vladimir PUICĂ, doctorand 
Interpretarea semnelor estimative ale infracţiunii de exces 
de putere sau depășire a atribuţiilor de serviciu (art. 328 C.pen. 
al R. Moldova) în procesul de instruire a studenţilor.................................310

Армен НЕРСЕСЯН, кандидат юридических наук
Правомірність застосування зброї поліцейськими: 
порівняльно-правовий аспект.................................................................321

Анна ПОЛИТОВА, кандидат юридических наук, доцент
Спорные вопросы ответственности за отдельные 
преступления против свободы человека 
в проекте уголовного кодекса Украины.................................................326

Ştefan STAMATIN, doctor în drept, profesor universitar
SOS pentru Re(De)-formarea teritorială 
a Republicii Moldova în contextul european.............................................331

Михаил АКИМОВ, кандидат юридических наук, доцент
Сравнительная характеристика ответственности за захват 
заложников по уголовному законодательству Украины 
и Республики Молдова..............................................................................342

Александр АКЧУРИН, кандидат юридических наук, доцент
О проблеме вовлечения СМИ, правозащитников 
и интернет-сообщества в противодействие 
расследованию пенитенциарных преступлений..................................346



8

Valentin CHIRIȚA, doctor în drept, conferențiar universitar,
Olga CHIRIȚA, master în psihologie, doctorand
Conștiința patriotică: concept și caracterizare...........................................350

Valeriu BRUS, doctor în drept
Justiţia restaurativă – cauză de reformă sau noua aporie penal-
aplicativă în contextul legislaţiei penale europene...................................358

Асель АЛИБЕКОВА, кандидат юридических наук, доцент
Отдельные вопросы квалификации уголовных 
правонарушений против семьи и несовершеннолетних......................366

Dinu OSTAVCIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, 
Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferențiar universitar
Modalități speciale de sesizare a organului de urmărire penală..............371

Б.Р. БУХОРИЗОДА, кандидат юридических наук
К вопросу об отграничении торговли детьми от выдачи 
замуж девочки, не достигшей брачного возраста 
по законодательству Республики Таджикистан...................................378

Alexandru CICALA, doctor în drept
Necesitatea identificării și studierii factorilor 
criminogeni pentru prevenirea omorurilor...............................................383

Екатерина СМИРНОВА, кандидат юридических наук, 
Дмитрий ГРИШИН, докторант
Реализация профилактики преступного 
поведения при расследовании уголовных дел......................................395

Boris GLAVAN, doctor în drept, conferenţiar universitar,
Ghennadi CALCAVURA, doctorand
Valoarea socială a măsurilor speciale de investigaţii 
efectuate de poliţie în lupta cu criminalitatea...........................................400

Александр ЗАТОЛОКИН, кандидат юридических наук
Ретроспективный анализ государственного 
управления вопросамимиграции в Российской Федерации................409

Рената КИСЕЛЁВА, кандидат психологических наук, доцент, 
Владимир ОРЛОВ, кандидат медицинских наук
Предпосылки возникновения и психологические 
методы противодействия движению «арестантское 
уголовное единство».................................................................................416

Ольга КРИШЕВИЧ, кандидат юридических наук, профессор,
Богдан БЕЗГИНСКИЙ
Уголовная ответственность за незаконное обогащение: 
сравнительный анализ законодательства Украины и Молдовы........422



9

Valeriu BRUS, doctor în drept
Ransomware – spectrul unui delict neoconceptual...................................428

Д.Н. ЛОЗОВСКИЙ, доктор юридических наук, доцент 
Особенности  тактики  изъятия и осмотра 
мобильных средств сотовой связи..........................................................436

Mariana PAVLENCU, doctor în drept, conferenţiar universitar
Calităţile unui manager din serviciul poliţienesc......................................440

Анна ЛАНДІНА, кандидат юридических наук
Дотримання прав суб’єктів кримінальних правопорушень 
працівникам органів забезпечення правопорядку...............................446

Valeriu BRUS, doctor în drept
Vadim CHIANU
Autopsia virtuală (virtopsie) – realitate sau himeră. 
Metode inovaţionale în sfera tanatocronologiei.......................................452

Андрей НУЖДИН, кандидат юридических наук, доцент
Участие работников исправительных учреждений 
в выявлении обстоятельств, способствовавших 
совершению пенитенциарных преступлений.......................................461

Вусал Алигисмет  оглы АХМЕДОВ
Социальное назначение уголовного наказания...................................465

Назар САМИЕВ, кандидат юридических наук
Преодоление противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений, в том числе, нераскрытых преступлений 
прошлых лет в Таджикистане и России..................................................471

Dinu OSTAVCIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, 
Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferențiar universitar
Unele aspecte legate de competența organelor de urmărire penală.........481

Виталий СВЕТЛИЧНЫЙ, кандидат технических наук, доцент
Экспертное исследование идентификационных 
обозначений на транспортных средствах..............................................495

Вячеслав ТАШМАТОВ, кандидат психологічних наук, доцент 
Олександр ГЕРАЩЕНКО, кандидат юридичних наук, доцент
Деякі особливості правомірного проникнення 
поліцейськими до житла або іншого володіння особи.......................501

Оксана ФИЛИПЕЦ, кандидат юридических наук, доцент
Отсрочка отбывания наказания в Республике Казахстан:
уголовно-правовые и пенитенциарные аспекты..................................506



10

Alexandru ZOSIM, doctor în drept, conferenţiar universitar
Oksana HRYTENKO, doctor în drept, conferențiar universitar
Abordarea noţiunii obiectului infracţiunii în doctrina penală actuală.....511

Алия АБИШЕВА
Причины совершения преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних по материалам 
уголовных дел по городу Нур-Султан (Республика Казахстан)...........517

Anatolie ANDRONACHE
Reglementarea juridică de aplicare a mijloacelor 
tehnico-știinţifice în activitatea judiciară..................................................521

Сергей ЧУЧКО
Отдельные аспекты взаимодействия подразделений 
национальной полиции во время расследования 
мошенничества при покупке-продаже товаров 
через сеть интернет..................................................................................532

Olesea CREŢU, master în drept
Soluționarea procesului penal, la faza urmăririi 
penale, cu drept de reabilitare...................................................................538

Roman EREMCIUC
Limitele răspunderii penale pentru 
eroarea de drept și eroarea de fapt............................................................544

Oxana EŞANU
Răspunderea materială a angajatorului pentru salariatul polițist...........552

Aliona GUMENCO, doctorandă
Îmbunătăţea practicilor poliţiei în vederea 
prevenirii dicriminării comunităţilor rome..............................................558

Римма ЮРЧЕНКО, аспирант
Отельные аспекты криминологической
характеристики личности преступника, 
совершившего насильственные половые преступления.....................566

Гафура ЖАКАУПОВА
К вопросу о поощрительной норме к статье 218 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан..........................................571

Elena JENUNCHI, doctorandă
Subiectul infracţiunii de constrângerea de a face declaraţii....................576



11

Нургали РАХИМОВ, магистр юридических наук
Проблемы реализации потенциала принципов уголовного 
процесса в преодолении правовых коллизий и пробелов ..................581

Виолетта РЕЦ
Нейролингвистическое программирование 
как базовый способ доведения до самоубийства 
путем использования интернет-технологий.........................................587

Ольга СМАГЛЮК, аспирант
Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста,
как потерпевший от уголовного правонарушения, 
предусмотренного статьей 155 Уголовного Кодекса Украины.............592

Ліна Миколаївна ТОВПИГА, аспірант
Компаративний аналіз поліцейської діяльності..................................596

Жанар ТУКЕНОВА
Правовые вопросы определения субъективной 
стороны заражения венерическим заболеванием...............................600

Gheorghii VARVARICI, doctorand
Cauzele și condiţiile criminalităţii latente................................................606

Mihaela BEJENARI
Aplicarea principiului egalităţii de gen la formarea 
și perfecţionarea profesională a angajatelor din cadrul 
organelor de drept......................................................................................614



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

12

STANDARDE DE INSTRUIRE A POLIȚIŞTILOR 
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Liliana CREANGĂ, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,

şef al Catedrei ,,Drept public şi securitate a frontierei” 
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Rezumat
Astăzi, mai mult ca oricând, comunitatea internaţională recunoaşte necesitatea unificării 

eforturilor în vederea promovării şi respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
a asigurării supremaţiei legii. Având în vedere faptul că Republica Moldova tinde să fie un stat de 
drept, conştientizăm necesitatea promovării riguroase a valorilor de drepturi şi libertăţi funda-
mentale ale omului, formării conştiinţei societăţii în spiritul respectării şi dezvoltării în continuare 
a acestor valori. Suntem convinşi că activitatea profesională a poliţiştilor trebuie să se bazeze în 
mod exclusiv pe principiul supremaţiei legii, acestea fiind condiţiile indispensabile şi imperative 
pentru apărarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului într-o societate 
democratică. Poliţia este obligată prin lege să stea la straja respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a demnităţii acestora fără discriminare. 

Cuvinte-cheie: drepturile şi libertăţile fundamentale, garanţii juridice, instruire, exerciţii, 
modelare, MAI.

Abstract
Today, more than ever, the international community recognizes the need to unify efforts in 

order to promote and respect the human rights and the fundamental freedoms, to ensure the rule 
of law. Given the fact that the Republic of Moldova tends to be a state of law, we are aware of the 
need to rigorously promote the values of the fundamental human rights and freedoms, to form the 
consciousness of the society in the spirit of respect and further development of these values. We are 
convinced that the professional activity of police officers must be based exclusively on the principle 
of the rule of law, these being the indispensable and imperative conditions for the effective defense 
of the fundamental rights and freedoms of the individual in a democratic society. The police are obli-
ged by law to stand on guard over the respect of the fundamental rights and freedoms of the citizens, 
of their dignity without any discrimination.

Keywords: fundamental rights and freedoms, legal guarantees, training, exercises, mode-
ling, MIA.

,,Drepturile omului sunt acele drepturi funda-
mentale care le dau fiinţelor umane posibilitatea de 
a-şi modela viaţa în conformitate cu libertatea, egali-
tatea şi respectarea demnităţii umane”.

Manfred Nowak, fost raportor special al ONU 
privind tortura (2003) 
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Formarea poliţiştilor reprezintă primul şi cel mai important pas către 
conturarea unor practici poliţieneşti mai eficiente şi mai profesioniste în vi-
itor. Formarea din perspectiva drepturilor omului îi ajută pe participanţi să 
respecte şi să protejeze în mod proactiv drepturile fundamentale. În acest 
fel, se asigură folosirea forţei în conformitate cu principiile legalităţii, necesi-
tăţii şi proporţionalităţii, principii ce sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
unor societăţi juste. În consecinţă, această formare le va permite ofiţerilor de 
poliţie să îşi îndeplinească rolul prevăzut în foaia de parcurs a Uniunii Euro-
pene, pentru activitatea în domeniile justiţiei, libertăţii şi securităţii.

Prezenta cercetare are scopul de a ajuta la promovarea unei relaţii 
de încredere între poliţie şi societate în ansamblu, în întreaga diversitate 
a acesteia. O serie de proiecte întreprinse de Agenţia pentru Drepturi Fun-
damentale a UE (FRA) a subliniat legătura dintre încrederea în autorităţi şi 
exercitarea drepturilor fundamentale. Acolo unde există încredere, rata de 
sesizare a infracţiunilor va creşte şi, prin urmare, se vor soluţiona mai multe 
infracţiuni, făcându-se dreptate victimelor. Protejând drepturile fundamen-
tale ale tuturor cetăţenilor, ofiţerii de poliţie vor inspira încredere întregii 
societăţi, contribuind la un cerc virtuos care va încuraja semnalarea infracţi-
unilor, va eficientiza combaterea infracţionalităţii, va face mai multă drepta-
te victimelor şi va reduce tensiunile din societate.

O definiţie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca şi în cazul al-
tor valori fundamentale – binele, adevărul, dreptatea. În sens juridic, un drept 
este o revendicare pe care suntem îndreptăţiţi să o cerem. La baza drepturilor 
omului stau valorile fundamentale: demnitatea umană, egalitatea, existenţa 
interpersonală şi interstatală în mod practic (libertatea, respectul pentru celă-
lalt, nediscriminarea, toleranţa, dreptatea, responsabilitatea) [1].

Comunitatea internaţională a stabilit că drepturile omului sunt:
1. inalienabile (nimeni nu le poate pierde, deşi în unele circumstanţe 

ele pot fi suspendate sau restricţionate);
2. indivizibile, interdependente şi interrelaţionate (nu pot fi abordate 

izolat unele de altele);
3. universale (se aplică în mod egal pentru toate persoanele, indiferent 

de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de alt gen, origine na-
ţională, origine socială).

Recunoaşterea drepturilor omului s-a produs odată cu lansarea De-
claraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de 
către Adunarea Generală a ONU, la New York [2].

Acest document internaţional defineşte valorile şi structura dreptu-
rilor omului ca ideal comun către care trebuie să tindă popoarele şi toate 
naţiunile pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se strădu-
iască, prin instruire şi educaţie, să dezvolte respectul pentru aceste drepturi 
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şi libertăţi şi să asigure, prin măsuri progresive de ordin naţional şi inter-
naţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă atât în cadrul 
statelor membre, cât şi în teritoriile aflate  sub jurisdicţia lor.

Ulterior au fost adoptate, la nivel mondial, o serie de alte acte, cu ca-
racter juridic, menite a consfinţi diverse drepturi şi libertăţi fundamentale 
enumerate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cum ar fi [3]:

 – Convenţia privind statutul refugiaţilor (28 iulie 1951);
 – Convenţia privind abolirea muncii forţate (25 iunie 1957);
 – Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială (21 decembrie 1965);
 – Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale (16 decembrie 1966);
 – Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (16 de-

cembrie 1966);
 – Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă 

de femei (18 decembrie 1979);
 – Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cru-

zime, inumane sau degradante (10 decembrie 1984);
 – Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea pu-

blicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.
Dincolo de normele adoptate, comunitatea internaţională a edificat un 

sistem internaţional de protecţie a drepturilor, dezvoltând diverse activităţi 
de promovare, reglementare, respectare şi asigurare.

Ataşată profund de ideea drepturilor şi libertăţilor omului, comunita-
tea europeană şi-a dezvoltat propriul sistem de protecţie a drepturilor omu-
lui, adoptând o serie de acte normative regionale, în acord cu prevederile 
fundamentale ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, printre care:

 – Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale (4 noiembrie 1950);

 – Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (26 noiembrie 1987).

După cucerirea independenţei naţionale, Republica Moldova a aderat 
la o serie de acte normative internaţionale şi regionale (europene) privind 
drepturile şi libertăţile omului, dezvoltând un sistem naţional de protecţie a 
drepturilor omului.

În Constituţia RM, lege fundamentală a statului, drepturile şi libertăţi-
le omului sunt reglementate în Titlul II ,,Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale” [4].

În conformitate cu art.4 al Constituţiei RM, dispoziţiile constituţio-
nale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu 
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celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Dacă există necon-
cordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului la care RM este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaţionale.

Toate organele statului trebuie să concure la asigurarea respectării 
universale şi efective a tuturor drepturilor omului.

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice dispune: 
,,Statele părţi la prezentul Pact se angajează ca, potrivit cu procedura lor 
constituţională şi cu dispoziţiile prezentului Pact, să acţioneze spre a da po-
sibilitatea adoptării unor măsuri de ordin legislativ sau de altă natură, apte 
pentru traducerea în viaţă a drepturilor recunoscute în prezentul Pact, care 
nu ar fi încă în vigoare” [5].

Sistemul naţional de protecţie a drepturilor omului presupune că unul 
din principiile fundamentale, regula după care orice restrângere a dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale, nu poate fi făcută decât pe baza unei legi 
preexistente, care trebuie să emane de la puterea legislativă.

Documentele naţionale şi internaţionale elaborate în vederea respec-
tării şi asigurării drepturilor omului propun standarde de pregătire a poliţiş-
tilor care pot fi divizate în două categorii principale: 

 – standarde profesionale; 
 – standarde în domeniul asigurării drepturilor omului.

Standardele profesionale vizează sporirea eficienţei pregătirii profesi-
onale a poliţiştilor pentru perfecţionarea mijloacelor şi metodelor de luptă 
cu criminalitatea. 

Standardele în domeniul asigurării drepturilor omului sunt orienta-
te spre asigurarea înţelegerii şi respectării drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului de către fiecare poliţist.

Documentul principal al ONU referitor la respectarea drepturilor omu-
lui în activitatea poliţienească – Codul de comportament pentru persoane 
oficiale, împuternicite cu aplicarea legii, prevede că poliţiştii trebuie să înde-
plinească întotdeauna sarcinile ce le revin doar conform legii, servind comu-
nitatea şi apărând toate persoanele împotriva actelor ilegale, să respecte şi 
să apere demnitatea umană, să susţină şi să încurajeze drepturile omului, să 
folosească forţa numai când aceasta este strict necesară şi în măsura în care 
o cere îndeplinirea datoriei, să asigure apărarea sănătăţii persoanelor afla-
te în detenţie. De asemenea, Codul prevede că nici un poliţist nu va comite, 
instiga sau tolera vreun act de tortură sau de trarament ori pedeapsă crudă, 
inumană sau degradantă. 

Una din condiţiile în care poliţia va fi capabilă să facă faţă acestor ce-
rinţe este buna funcţionare a sistemului de dezvoltare profesională a perso-
nalului.
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Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 
angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI (anexă la ord. 
MAI nr.138 din 18.04.2013) stabileşte modalitatea de organizare şi desfă-
şurare a procesului de evaluare anuală a poliţiştilor, menţionând la pct.3 
că evaluarea anuală a performanţelor profesionale reprezintă ansamblul 
activităţilor desfăşurate în vederea determinării gradului în care angajaţii 
cu statut special îşi îndeplinesc eficient sarcinile şi responsabilităţile care le 
revin.

Prevederile pct. 4 din Codul de etică şi deontologie al funcţionarului 
public cu statut special din cadrul MAI (aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.629 din 8 august 2017)[6] şi ale pct.5 din Regulament consolidează baze-
le generale democratice ale conduitei profesionale şi evaluării personalului: 
,,Evaluarea se realizează în conformitate cu următoarele principii de bază: 
obiectivitate, transparenţă, cooperare şi comunicare continuă, respectare a 
demnităţii”.

Conduita profesională a funcţionarului public cu statut special se ba-
zează pe următoarele principii: legalitatea, umanismul, egalitatea şi nedis-
criminarea, imparţialitatea, transparenţa, disponibilitatea, profesionalismul, 
confidenţialitatea, respectul, integritatea profesională, loialitatea, intoleran-
ţa faţă de corupţie, prioritatea interesului public, prezumţia de nevinovăţie, 
intoleranţa faţă de tortură, pedepse sau tratament inuman şi degradant, in-
tegritatea morală.

Aceste prevederi sunt plasate pe locul întâi în sistemul de standarde 
etice în pregătirea poliţiştilor. Poliţia, care joacă un rol esenţial de protecţie 
a societăţii în serviciul căreia se află, ar trebui să corespundă principiilor şi 
valorilor democratice ale statului. Pregătirea cadrelor este unul dintre mij-
loacele cele mai importante pentru promovarea acestor principii şi valori în 
rândul poliţiştilor.

Aspectele activităţii poliţiei, care se referă atât la drepturile omului, 
cât şi la dimensiunea etică a acesteia, trebuie să fie prezentate în contextul 
problemelor concrete din activitatea profesională, astfel încât să se înţeleagă 
clar principiile fundamentale din cadrul raporturilor de lucru cotidiene.

Articolul 29 al Codului European de Etică al Poliţiei recomandă studi-
erea principiilor de protecţie, apărare a drepturilor omului în procesul de 
instruire cu privire la aplicarea forţei şi a mijloacelor speciale: ,,O formare 
practică privind aplicarea forţei şi limitele sale referitoare la principiile sta-
bilite în materie de drepturi ale omului şi, mai ales a Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei corespondente trebuie integrată în 
formarea poliţiştilor la toate nivelurile”.

În acest context, pentru ca standardele de instruire a poliţiştilor enu-
merate mai sus să aibă o finalitate potrivit scopului propus, se va analiza [7]:
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 – curriculumul de instruire iniţială a poliţiştilor şi se va identifica dacă 
acesta conţine cursuri specifice destinate formării unei atitudini de protecţie 
a drepturilor omului şi de combatere a torturii.

De asemenea, se va identifica în ce măsură subiectul este integrat în 
alte disciplini (ex: Dreptul constituţional; PJDO; Jurisprudenţa CEDO; DPP; 
Drept poliţienesc).

Este important de a reţine: atitudinile adecvate referitoare la protecţia 
drepturilor omului şi de toleranţă zero faţă de tortură se formează nu doar 
în cadrul unei discipline separate, ci în cadrul tuturor disciplinelor predate 
şi activităţilor extracurriculare desfăşurate cu şi pentru poliţişti şi viitori po-
liţişti.

Curriculumul de instruire continuă a poliţiştilor şi similar se va iden-
tifica dacă acesta conţine cursuri specifice privind protecţia drepturilor 
omului şi de combatere a torturii. O atenţie sporită se va acorda suficienţei 
instruirii (nr. suficient de ore; participarea tuturor sau anumitor categorii de 
poliţişti, inclusiv a managerilor; periodicitatea acestora) şi calităţii instruirii 
(metodele utilizate, calitatea materialelor didactice şi instructive; disponibi-
litatea materialelor de suport; adaptarea instruirii la necesităţile beneficiari-
lor; impactul instruirii din punctul de vedere al rezultatelor acesteia).

Activităţile extracurriculare desfăşurate cu şi pentru poliţişti şi viitorii 
poliţişti la subiectul prevenirea şi combaterea torturii (instruiri, competiţii 
dedicate, buletine informative etc). Aici vor fi specificaţi subiecţii care or-
ganizează aceste activităţi (inclusiv dacă se implică şi alte instituţii publice, 
precum procuratura, sistemul penitenciar, mecanismele de protecţie a drep-
turilor omului, organizaţiile societăţii civile); pertinenţa pentru activitatea 
poliţienească; frecvenţa activităţilor.

Suportul metodic oferit poliţiştilor, în special în ce măsură instrucţi-
unile şi recomandările oferite pentru activitatea profesională promovează 
toleranţa zero faţă de tortură.

În concluzie, menţionăm că pentru îmbunătăţirea respectării dreptu-
rilor omului în Republica Moldova, în special de către actorii chemati să ve-
gheze asupra încălcării demnităţii umane, sunt necesare acţiuni concrete şi 
nu doar garanţii juridice:

 – monitorizarea permanentă a respectării drepturilor omului;
 – informarea populaţiei privind instituţiile la care pot apela în cazul 

încălcării drepturilor omului;
 – responsabilizarea populaţiei prin aplicarea sancţiunilor, pedepse 

mai aspre pentru cei care încalcă drepturile omului;
 – educarea unei societăţi tolerante şi sensibile la respectarea dreptu-

rilor omului, oferirea propriului exemplu.
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Today, juvenile delinquency is still an urgent social problem. Despite 
the fact that the number of educational colonies decreased from 62 in 2006 
to 23 in 2018, and the total number of juvenile prisoners was significantly 
reduced, the issues of organizing educational work with this category of con-
victs remain problematic. Obviously it is necessary to train the staff of the 
penitentiary system properly for work with juvenile convicts in educatio-
nal colonies. It is requires psychological and pedagogical training, including 
knowledge of developmental psychology and psychology of deviant beha-
vior, the basics of social psychology and pedagogy[8]. And in the process of 
this training, it is necessary to take into account the historical experience in 
the field of organizing educational work with juvenile convicts.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE JUVENILE OFFENDERS 
EDUCATION ORGANIZATION
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Abstract 
Juvenile delinquency is still an urgent social problem. Despite the fact that the 

number of educational colonies decreased from 62 in 2006 to 23 in 2018, and the total 
number of juvenile prisoners was significantly reduced, the issues of organizing educa-
tional work with this category of convicts remain problematic. The historical objectives 
for the activities of the penitentiary system in relation to juvenile convicts are based on 
an analysis of the existing foreign and domestic experience in educational work organi-
zation. The analysis of the foreign and domestic historical experience of the education 
organization of the juvenile offenders, the notes of historical peculiarities, conclusions 
on the application of less severe penalties for juveniles, focused mainly on educational 
measures are presented in the article.

Key words: education facilities of juvenile offenders, correction, juvenile convicts, 
historical experience.
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The historical objectives for the activities of the penitentiary system in 
relation to juvenile convicts are based on an analysis of the existing foreign 
and domestic experience in educational work organization.

The ideas and first attempts to organize the education of juveni-
le offenders belong to Western Europe and date back to the 16th century. 
During this period, steps were taken to establish special facilities for such 
children. These institutions were, in fact, mixed orphanages where were 
held orphans who had not committed any improprieties (they were called 
immaculate), vicious children, i.e. who committed various kinds of miscon-
duct, and children who were “criminal.” The first such establishments were 
opened in Holland in 1547 and in Germany in 1595. Children of all these ca-
tegories were held together in such institutions, which evidently seems to be 
wrong on the one hand as it (co-housing) provided the appearance of more 
criminally infected children in the world but on the other hand, we cannot 
deny the influence of children with a positive focus on young offenders, as in 
the communication process a great amount of information, including positi-
ve one, is exchanged [1, 2, 4].

Some countries have established separate facilities (Holland, Belgium, 
Denmark and Sweden) for such children. However, their number was rather 
small. Further in the 17th century the nature of these institutions changed: 
vicious and criminal children were removed and the institutions became 
simply orphanages. As strange as it may be, there were no such establish-
ments left in Holland and Germany in the 19th century but they appeared 
in England, France, Italy, Switzerland, Spain, Portugal, Sweden, Norway, 
Denmark, America, New Zealand.

 In the middle of the 17th century, a house for vicious and criminal 
boys was opened in France. The similar institution for 600 boys and girls 
was opened in Genoa in 1656. In 1704, Pope Clement XI established such an 
institution intended for juvenile offenders with a common restraint in the 
course of the daytime and separate for the night. Later a girls’ department 
was also opened. It should also be noted that while attempts were made to 
set up special facilities for juvenile offenders, they only led to the establish-
ment of prisons for children having no difference from adult prisons. The 
first steps towards the organization of educational institutions for children-
offenders were taken by Pestalozzi (1775 Switzerland).

 Before revolution juvenile convicts mostly served their sentences 
in prisons, detention houses, colonies and shelters often together with the 
adult criminals. For example, for detention houses this was the common 
practice and in prisons about 43% were held with the adults. Less than 3% 
of juveniles took the opportunity of training in detention houses.

 The rise in crime in the Tsar’s Russia, without unified pedagogical 
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system for education and correction of juvenile offenders, has created un-
certainty about the practicability of the existence of children’s correctional 
institutions. In such institutions teenagers became more graceless than be-
fore conviction.

 In Russia the first institutions for juvenile offenders appeared in the 
early 19th century, much later than in the West. Therefore it is quite obvious 
that their establishment was based on the Western experience.

 The first attempts to organize such establishments were in the Baltic 
provinces where Germany ‘s influence was more evident. In 1828 the Count 
Scarbeck established a shelter near Warsaw for deprived children. Later on 
its basis was founded a colony. In 1839 an institution for graceless children 
and beggars but who did not commit crimes was opened near Riga. Dr. Vi-
hern, who was the founder of a similar institution in Germany - “Harsh Hou-
se”, took part in its establishment. According to its model the Riga institution 
was created. Its first pupils were taken from the “Harsh House.” This new 
establishment existed more than 50 years [3].

 Thus, based on the foreign experience of work with juvenile crimi-
nals, the correctional institutions with a focus on various types of useful ac-
tivities were opened in Russia[4].

 For the first time in the history of Russian criminal punishment, ju-
veniles, as a special subject of criminal liability and punishment, are men-
tioned in the Articles of War of 1715: “The punishment of theft is usually 
diminished or left at all, in the case... a thief is an infant who can be discipli-
ned with the rod by his parents in order to break him of this bad behavior.” 
However, the legislator did not specify neither the age at which the criminal 
liability of juveniles started, nor the punishment to which they may have 
been subjected by the State. In 1742 the Senate together with the presidents 
of the panels stated that infancy both male and female should be the age 
under 17 and should not be subjected to the same penalties as the adults. 
Infants could not be subjected to the death penalty, torture or flogging; these 
penalties were replaced by rawhiding and transfer to a monastery for cor-
rection and performing any heavy monastery work there.

 There were mostly two destinations: craft shelters and farming co-
lonies. It was not uncommon for the two systems to be mixed, forming craft-
farming colonies or craft shelters with schools of horticulture, gardening, 
and beekeeping. Thus, the craft institutions were Rukovishnikov Shelter, 
Kiev Colony. Farming systems included the St. Petersburg Fidler Colony. 
Among the mixed institutions were Rodenpoy, Vladimir, Chernigov and 
Nizhny Novgorod Colonies, as well as Saratov Shelter.

 The Decree of Catherine II of  June 26th, 1765, depending on the age 
of the offender, the types of penalties applied to infants and the bodies that 
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could consider cases of this category were defined quite clearly. Persons un-
der the age of 10 were not criminally liable at all. Such infants were ordered 
to be referred to their parents or landlord for correction. Moreover, the com-
mission of a criminal act at that age should not have been taken into account 
in the sentencing of a subsequent new offence. And persons between the 
ages of 10 and 17 were subjected to the state coercive measures only for the 
certain crimes [5]. 

The improvement of the system of criminal penalties and the condi-
tions for their execution is connected with the reforms of Alexander II. His 
Decree of  April 17th, 1863, “On certain changes in the current system of cri-
minal and correctional penalties” annulated corporal punishments which 
were previously applied to infants as a measure of criminal repression[6]. 

With regard to penalties for serious crimes the Code of Criminal and 
Corrective Penalties of 1866 provided for the death penalty for juveniles and 
transportation to hard labor.

Just after the October Revolution the Soviet government put forward 
a slogan: “No court and prison for children,” which was recorded in the De-
cree of the SNC (Council of People’s Commissars) of January 14th, 1918. This 
Decree proclaimed the abolition of courts and imprisonment for infants and 
juveniles. Cases of concerning juveniles under the age of 17 committed a 
socially dangerous act were subject to consideration by the Commission for 
Juvenile Affairs which was either to release them or send them to one of the 
shelters of the People ‘s Commissariat of Public Assistance according to the 
nature of the act [7]. 

The study of the person of a juvenile outside of the usual criminolo-
gical portrait, and in the context of the general criminogenic factors, which 
influences the whole social and age group, allows you to define typological 
risks of exposure to all peers.In the subject of criminological studies of mo-
dernity, devoted to the study of the individual offender, is mainly one of two 
methods of obtaining information about its characteristics. The first (often) 
the personality is based on making composite portraits of him, which consti-
tute the statistical data of the judicial and law enforcement agencies, as well 
as the materials of criminal cases, which reflect the socio-demographic, so-
cio-role, criminal-legal and criminological characteristics. The second (less 
frequently) used method of concrete sociological research in the form of the 
survey respondents. In both cases, the resulting data can be fitted by a spe-
cialist researcher in their own (extracted) value [1,2].

Thus our retrospective analysis of the foreign and Russian experience 
of organizing work on the correction of juvenile offenders be argued that at 
different stages, at each new turn of the mar of history of civilization, the le-
gislation concerning juvenile offenders and the organization of educational 
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work with them had its own peculiarities, but the following remained un-
changed in the legislation: the application of penalties on juveniles are less 
severe than on the adult offenders and most importantly penalties focused 
mainly on educational measures providing correction and re-socialization 
of juvenile convicts and their return to social resettlement as law-abiding 
citizens.
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EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIFIC ORDINII 
PUBLICE ŞI INTERVENȚIEI POLIȚIENEŞTI
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din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina,
comisar-şef de poliţie

Adrian ALEXE, 
şef Catedră „Pregătire poliţienească” din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina, comisar-şef de poliţie

Adnotare
De-a lungul celor peste cincizeci de ani de exis tenţă, Școala de Agenţi de Poliţie „Vasile Las-

căr” Câmpina a instruit şi format pes te 70 de promoţii de poliţişti, ţinând un număr considerabil 
de cursuri de pregătire în diferite specialităţi. Absolvenţii ei, responsabili, maturi, conştienţi de 
importanţa meseriei lor, au dus mai departe, în toate colţurile ţării, mesajul jurământului lor de 
credinţă, slujind cu demnitate, hotărâre şi curaj actul justiţiar, constituind o reală garanţie a res-
pectării le galităţii. 

Curriculumul centrat pe competenţe asigură organizarea procesului instructiv-educativ 
pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi dezvoltate diferite roluri sociale şi profesionale 
ale viitorului absolvent. Particularizând la nivelul Pregătirii Poliţieneşti, apreciem că activitatea de 
pregătire a agentului de ordine şi siguranţă publică, cel mai vizibil exponent al Poliţiei Române, a 
cunoscut un trend ascendent. Astfel ponderea pregătirii practice în totalul activităţilor de tactică 
poliţienească depăşeşte 60.5%, iar, în urma prelungirii perioadei de pregătire în şcoală de către 
elevi, începând cu seria 2020, ponderea şedinţelor practice aplicative creşte la peste 80%. Un antre-
nament permanent, riguros şi complex în condiţii cât mai apropiate de realitatea muncii operative 
va duce la o intervenţie legală, corectă, cu respectarea drepturilor omului şi, mai ales, în condiţii de 
siguranţă pentru viaţa, sănătatea şi libertatea poliţistului. 

Deviza trebuie să fie ANTRENEAZĂ-TE DUR, LUPTĂ UȘOR!

Cuvinte-cheie: antrenament, tactică, activitate practic-aplicativă.

Summary
Through the 50 years of existence, The Police Constables School ”Vasile Lascăr” Campina 

trained and formed more than 70 series of police constables and a big number of training courses for 
different specialties. The graduates, responsible, mature, aware of the importance of their job, trans-
mitted throughout the country the message of their oath of allegiance, serving the retributive act the 
retributive act with dignity, determination and courage, being a real guarantee for respecting legality. 

The curriculum organized on competences ensures the organization of the instructional-
educational process, starting from the identification of the conditions in which different social and 
professional roles of the future graduate will be developed. Referring to The Police Training, we can 
say that the training activity of the public order constable, the most important representative of the 
Romanian Police, has increased due to a strong practical applicative training. Thus, the practical 
training in the Police Tactic activities exceeds 60,5% and as a result of extending the training period 
for the students, starting with the 2020 series of students, the number of the practical applicative 
lessons will rise over 80%.A permanent training, harsh and complex, in real situations leads to a 
legal, correct intervention with respecting the human rights and especially in security conditions for 
the policeman’s life, health and liberty. 

The motto has to be TRAIN HARD, FIGHT EASY! 

Keywords: training, tactics, practical applicative.
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1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – repere 
istorice1 

De-a lungul celor cincizeci de ani de exis tenţă, Școala de Agenţi de 
Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina a instruit şi format pes te 70 de promoţii de 
poliţişti, ţinând un număr considerabil de cursuri de pregătire în diferite 
specialităţi. Viaţa acestei instituţii nu poate fi prezentată numai prin oameni 
şi locuri. Absolvenţii ei au dus mai departe, în toate colţurile ţării, mesajul ju-
rământului lor de credinţă, slujind cu demnitate, hotărâre şi curaj actul justi-
ţiar, constituind o reală garanţie a respectării le galităţii. Au învăţat în şcoală 
să re prezinte şi să apere legea, să lupte împotriva abu zurilor şi ilegali tă ţilor, 
să dezaprobe com portamentul brutal, lipsa de solicitudine şi incompe tenţa.

Nu putem să nu menţionăm faptul că actuala locaţie a instituţiei 
noastre se află în parcul pe care l-a amenajat dr. Constantin Istrati. Atras 
de frumuseţea blândă a Câmpinei şi de împrejurimile sale, şi-a găsit aici lo-
cul unde putea lucra în linişte şi  unde şi-a petrecut cele mai frumoase clipe 
din viaţă. Savantul, doctor în ştiinţe chimice, academician şi preşedinte al 
Academiei Române, iubitor al naturii şi-a ales partea cea mai frumoasă din 
Câmpina, pe malul nordic al Prahovei şi şi-a clădit în 1889 o casă de vatră cu 
pridvor, umbrită de verdeaţă, modestă, dar primitoare şi înconjurată  de o 
mulţime de brazi pe care îi sădeşte singur. Sunt brazii ce mărginesc azi aleea, 
care la rândul ei asigură accesul liniştit şi sigur în şcoala noastră. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial se instalează aici o uni-
tate militară germană care avea în componenţă depozite de muniţie şi ar-
mament. După război, până în 1949, zona  redevine loc de agrement pentru 
câmpineni. Totuşi, în acel an, au fost cartiruite aici, în barăcile construite 
pentru armata germană, unităţi ale Ministerului de Interne. Aceste construc-
ţii vor dăinui peste ani şi vor fi reamenajate în conformitate cu necesităţile 
de pregătire profesională.

Principalele repere istorice în evoluţia instituţiei noastre sunt urmă-
toarele:

	anul 1968 – a fost semnat  actul de înfiinţare al Școlii de 
perfecţionare subofiţeri miliţie cu sediul în oraşul Câmpina, regiu-
nea Ploieşti de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Ordinul nr. 3591 
din 01.01.1968. Astfel, la data de 01.03.1968 încep primele cursuri de 
perfecţionare, cu o durată de 25 de zile, pe următoarele profile:

‒ Profil şefi post - 250 elevi
‒ Profil ajutori şef post - 150 elevi
‒ Profil subofiţeri transporturi feroviare - 50 elevi

1 Datele existente în acest subcapitol au fost preluate din documentele existente în Arhivele 
Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, fond  Registru Istoric, 1968-2009.
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‒ Profil subofiţeri pază generală - 50 elevi
	în perioada 1971-1973 cursurile de perfecţionare aveau o durată 

de 25 de zile calendaristice – cursurile „scurte”;
	din data 01.09.1973 denumirea instituţiei – Școala Militară pen-

tru Pregătirea Subofiţerilor de Poliţie. Prima promoţie 1973-1975 va avea 
1176 elevi. Cursuri de perfecţionare se vor desfăşura în paralel cu cele de 
pregătire iniţială;

	în perioada 1984-1989 alături de elevii şcolii noastre participă la 
cursurile de formare şi serii de câte 20 elevi din Republica Congo (cursul 
special);

	anul 1989-22 decembrie 1989 o dată care va rămâne în istorie, o 
dată care va schimba cursul istoriei poporului român. Criza de sistem care s-a 
acutizat continuu în ultimii ani, generând suferinţe de insuportat întregului 
popor a dus la izbucnirea unei revolte spontane a maselor care s-a încheiat 
cu căderea regimului despotic al lui Nicolae Ceauşescu. Efective de cadre şi 
elevi au participat la apărarea unor obiective importante din zonă (barajul şi 
lacul de acumulare „Paltinu”, Secţia de captare a apei, Uzina Neptun, Oficiul 
P.T.T.R., U.M. 02201, Comandamentul Apărării Militare de pe lângă C.F.S.N. 
Câmpina), iar un număr de 17 ofiţeri, 2 subofiţeri şi 400 elevi s-au deplasat 
în municipiul Bucureşti, la dispoziţia I.G.P.; 

	la data de 30.01.1993 a avut loc adunarea festivă prilejuită de sărbăto-
rirea a 25 de ani de la înfiinţarea şcolii, unde au participat ministrul de Interne 
- gen. lt. George Ioan Dănescu, cadre din aparatul central şi I.G.P., şefi de inspec-
torate judeţene, comandanţi ai instituţiilor de învăţământ, cadrele şcolii active 
şi în retragere, şefi de promoţie etc. – se distribuie noua denumire a instituţiei: 
Școala Militară de Subofiţeri de Poliţie „Vasile Lascăr”2 Câmpina;

2Ministru al Internelor în guvernul liberal condus de D.A. Sturza (1901-1904), Vasile 
Lascăr şi-a legat numele de prima lege organică a poliţiei, concepută după principiile 
ştiinţifice moderne, aplicată la realităţile şi necesităţile specifice româneşti, având 
ca bază studierea aprofundată a organizării serviciilor de poliţie franceze, austri-
ece şi belgiene. Un adevărat reformator şi vizionar  a propus reorganizarea poliţi-
ei, solicitând mai întâi întemeierea unei poliţii de frontieră.  Prin proiectul denumit 
Legea pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului, aprobată la 1 aprilie 1903, a 
creat primul cadru de stabilitate funcţionarului poliţienesc. Dorind să schimbe ra-
dical imaginea poliţiei, a desfiinţat structurile comunale existente şi a trecut poliţia 
generală sub autoritatea directă a ministrului de Interne, respectiv a prefecţilor în 
oraşe, realizându-se în acest fel scoaterea poliţiei din lupta electorală. Referitor la 
recrutarea ofiţerilor de poliţie s-au stabilit criterii de studii, trebuiau să „aibă cunoş-
tinţe juridice, să cunoască organizarea administrativă, legile privitoare la toate mă-
surile de poliţie ale statului” dar mai ales să dovedească printr-un examen garanţii 
de capacitate şi aptitudini. Pentru agenţii de poliţie s-a dispus înfiinţarea unei şcoli
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	la data de 11.07.1997 – se înmânează Drapelul de Luptă al Școlii 
de către general de divizie Mendrea Iulian – şeful Direcţiei de Ordine Publi-
că, din Inspectoratul general al Poliţiei Române;

	la data de 31.01.1998 a avut loc adunarea festivă prilejuită de săr-
bătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea şcolii, a fost dezvelit bustul sculptat 
al lui Vasile Lascăr – patronul spiritual al şcolii;

	în anul 2002 are loc demilitarizarea structurilor de poliţie, motiv 
pentru care gradele militare se echivalează cu grade profesionale;

	la data de 20.06.2003 a avut loc festivitatea aniversării a 35 de 
ani de la înfiinţarea instituţiei, festivitate ce a avut loc la statuia patronu-
lui spiritual „Vasile Lascăr”. Tot cu această ocazie a fost inaugurat Muzeul 
Agentului de Poliţie;

	septembrie 2007 – se realizează un nou tip de programă şcolară 
– se realizează trecerea de la discipline la module şi competenţe, instruirea 
este orientată către rezultatele finale, elevii fiind implicaţi în activitatea de 
învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor;

	în anul şcolar 2016-2017 şcoala a primit vizita evaluatorilor ex-
terni ai ARACIP, rezultatul acesteia fiind remarcabil: au fost obţinute cele 
mai multe calificative de Excelent dintre toate instituţiile de învăţământ din 
judeţul Prahova;

	În perioada 09.05-11.05.2018, s-au sărbătorit împlinirea a 50 de 
ani de la înfiinţarea şcolii – Conferinţa Internaţională „Învăţământul de or-
dine şi siguranţă publică în context social, economic şi cultural”, dezvelirea 
bustului agentului de poliţie şi ceremonialul retragerii cu torţe desfăşurat în 
centrul civic al municipiului Câmpina.

Cu toate dificultăţile şi obstacolele existente agenţii de poliţie care au 
absolvit instituţia noastră se bucură de o recunoaştere a calităţii pregăti-
rii lor atât de la colectivele unde sunt repartizaţi  dar mai ales din partea 
comunităţilor unde trăiesc şi îţi desfăşoară activitatea. Imaginea lucrătorului 

speciale unde organizarea şi pregătirea acestora să se desfăşoare după regulile mili-
tare. Pentru prima dată, pe lângă atribuţiile specifice, precum – a veghea la menţine-
rea ordinii publice şi a siguranţei interne a statului; a apăra libertatea, proprietatea 
şi siguranţa personală; a preveni infracţiunile de la legi şi regulamente; a constata, 
conformându-se regulilor de procedură penală, orice infracţiuni şi a trimite pe făp-
tuitori înaintea justiţiei – s-au prevăzut şi măsuri pentru siguranţa circulaţiei publi-
ce, asigurarea mijloacelor de transport în localităţi, apărarea oraşelor de incendii, 
inundaţii şi epidemii etc. Pentru mai multe informaţii se poate consulta lucrarea 
scrisă de Florin Șinca, Vasile Lascăr, reformatorul Poliţiei Române, Bucureşti, RCR 
editorial, 2017, 200p.
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de poliţie s-a îmbunătăţit constant în ultimii ani, aprecierile pozitive obser-
vându-se atât din valorile statistice ale bilanţurilor structurilor teritoriale 
(valorile infracţionalităţii menţinându-se la aceleaşi cote sau chiar în scăde-
re cu toate plecările de personal existente) dar mai ales din feed-back-ul pe 
care îl primim de la comunitate. Acest lucru este meritul elevilor noştri, pen-
tru că sunt responsabili, maturi, conştienţi de importanţa meseriei lor, dar 
reflectă şi efortul şi calitatea cadrelor şcolii  care, indiferent de perioadele 
traversate, s-au pregătit şi au susţinut constant acel nivel ridicat de instruire 
necesar performanţei. 

2. Evoluţia învăţământului specific ordinii publice și intervenţiei 
poliţienești

Curriculumul centrat pe competenţe asigură organizarea procesu-
lui instructiv-educativ pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi 
dezvoltate diferite roluri sociale şi profesionale ale viitorului absolvent. 

Misiunile instituţionale în domeniul ordinii şi siguranţei publice de-
termină pregătirea suplimentară/ complementară a personalului privind:

	protecţia drepturilor cetăţenilor şi asigurarea unui climat de linişte 
şi siguranţă în comunitate;

	cunoaşterea şi aplicarea legii pentru prevenirea şi combaterea in-
fracţionalităţii;

	prevenirea faptelor antisociale;
	apărarea avutului public şi privat;
	cooperarea profesională în vederea diminuării efectelor unor cala-

mităţi, catastrofe, accidente;
	rezolvarea, cu profesionalism şi în timp scurt a solicitărilor cetăţe-

nilor/ instituţiilor;
	respectarea normelor deontologice;
	îmbunătăţirea şi eficientizarea intervenţiilor, monitorizarea si ana-

liza riscurilor în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
	planificarea si folosirea resurselor disponibile la intervenţii etc.
În contextul integrării României în Uniunea Europeană şi al aderării la 

Spaţiul Schengen, activitatea profesională a personalului din domeniul ordi-
nii şi siguranţei publice s-a diversificat prin: 

	nevoia de comunicare în cel puţin o limbă străină;
	utilizarea tehnicii de calcul şi comunicaţii;
	dezvoltarea competenţelor interpersonale şi civice;
	cooperarea profesională pentru prevenirea şi combaterea fenome-

nului infracţional.
Opţiunea pentru un curriculum centrat pe competenţe are în vedere 

accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevilor şi foca-
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lizarea pe achiziţiile finale ale învăţării.
Competenţele reprezintă ansambluri integrate de cunoştinţe, atitu-

dini, capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare şi transfer al achiziţiilor, care 
permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi, rezolvarea eficientă a unei 
probleme/ situaţii. Competenţele utilizează, integrează şi mobilizează cu-
noştinţe, resurse cognitive şi afective care permit adaptarea la diferite sar-
cini şi contexte. O competenţă presupune o serie de operaţii: mobilizarea re-
surselor personale, articularea lor eficientă, abordarea situaţiei şi aplicarea 
unei metode sau tehnici rezolutive, verificarea corectitudinii rezultatului ş.a. 
Competenţele cresc valoarea utilizării resurselor, pentru că le ordonează, 
le pun în relaţie astfel încât să se completeze şi să se potenţeze reciproc, le 
structurează într-un sistem complex care permite reglări şi autoreglări, în 
plan teoretic şi procedural3.

Particularizând la nivelul Pregătirii Poliţieneşti, apreciem că activita-
tea de pregătire a agentului de ordine şi siguranţă publică, cel mai vizibil 
exponent al Poliţiei Române, a cunoscut un trend ascendent, canalizat pe o 
pregătire preponderent practic aplicativă. Astfel, ponderea pregătirii prac-
tice în totalul activităţilor de tactică poliţienească, depăşeşte 60.5% (98 ore 
dintr-un total de 147 ore), iar, în urma prelungirii perioadei de pregătire în 
şcoală de către elevi, începând cu seria 2020, ponderea şedinţelor practic 
aplicative creşte la peste 76%. 

Activitatea practic aplicativă referitoare la tactica poliţienească este 
integrată cu activităţile de învăţământ desfăşurate de celelalte catedre şi 
respectă în totalitate principiile învăţării: de la simplu la complex, de la uşor 
la greu. 

Pentru a ajunge la formarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinde-
rilor practice privind rezolvarea situaţiilor tactice, elevii parcurg, ca un prim 
pas, noţiunile teoretice specifice. Ulterior elevii sunt familiarizaţi cu aspec-
tele practice privind aplicarea măsurilor poliţieneşti. În urma numeroaselor 
repetări, se formează priceperi şi deprinderi practice privind interceptarea 
şi legitimarea persoanelor, controlul corporal şi al bagajelor, folosirea mijloa-
celor de intervenţie din dotarea poliţistului: bastonul de autoapărare, spray-ul 
cu substanţe iritant lacrimogene, cătuşele, armamentul, somarea, urmărirea, 
prinderea şi conducerea persoanelor la sediul poliţiei etc.4

Simpla cunoaştere a aplicării diferitor măsuri poliţieneşti nu este su-

3Activitatea psihopedagogică privind pregătirea elevilor se realizează în baza I. Jinga şi E. Is-
trate, Manual de pedagogie, Bucureşti, All Educaţional S.A., ediţia 2006. 
4Activitatea de pregătire a elevilor se desfăşoară în baza manualelor de uz intern: Colectiv, 
Manualul de pregătire iniţială a poliţistului, Note de curs, Câmpina 2020, vol. 6,  şi  Manualul 
principalelor măsuri poliţieneşti – format electronic, uz intern.
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ficientă în rezolvarea situaţiilor complexe cu care agenţii de poliţie se con-
fruntă în activitatea operativă. Prin urmare, în următoarele şedinţe practice, 
se realizează îmbinarea regulilor aferente măsurilor poliţieneşti într-un tot 
unitar care să conducă la rezolvarea situaţiilor tactice, cu respectarea ac-
telor normative în vigoare, a drepturilor omului şi în condiţii de siguranţă 
pentru poliţişti.

Situaţiile tactice rezolvate în şcoală, în mod deosebit prin metoda jo-
cului de rol, sunt inspirate din situaţiile cu care agenţii de poliţie se întâlnesc 
zilnic în munca operativă. În acest sens toate informaţiile primite prin grija 
Direcţiei de Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliţiei Române, a 
unităţilor de poliţie subordonate Inspectoratului Judeţean de Poliţie Pra-
hova, dar şi din mass-media, sunt transmise cu operativitate instructorilor 
de poliţie şi elevilor. Ulterior acestea sunt dezbătute şi rezolvate în cadrul 
şedinţelor practice. 

Dacă aplicarea măsurilor poliţieneşti cu caracter preventiv, a unor 
măsuri cu caracter coercitiv sau folosirea unor mijloace de intervenţie din 
dotarea poliţiştilor (bastonul de autoapărare, spray-ul iritant lacrimogen, 
cătuşele, terminalele radio sau body-cam-urile) este realizabilă în cadrul 
şedinţei practice, rezolvarea situaţiilor tactice care necesită folosirea ar-
mamentului este mai dificilă. Pentru a rezolva acest aspect deosebit de im-
portant, atât din prisma corectitudinii folosirii armamentului, cât şi privind 
siguranţa cetăţenilor şi a poliţistului, la nivelul şcolii folosim Simulatorul 
de Tactică şi Tragere. Acesta presupune ducerea metodei jocului de rol la 
un nou nivel prin simularea unor situaţii tactice complexe, imprevizibile şi 
identificabile în situaţia operativă. În acest sens elevii, constituiţi în patrula 
de ordine şi siguranţă publică, acţionează în cadrul evenimentului prezentat 
pe ecranul simulatorului, în timp real, folosind toate cunoştinţele acumula-
te şi priceperile/ deprinderile formate, pentru rezolvarea situaţiei tactice. 
Ulterior simulatorul oferă instructorului şi elevilor  posibilitatea de a reve-
dea acţiunea patrulei în paralel cu secvenţa tactică asupra căreia aceştia au 
intervenit (modul picture-in-picture). Se pot observa şi analiza legalitatea 
alegerii şi folosirii mijloacelor, acţiunea practică de folosire a mijloacelor 
din dotare, justeţea şi fermitatea acţiunii poliţiştilor, reacţia poliţiştilor la 
diferite acţiuni ale persoanelor agresive etc. Astfel, elevii au posibilitatea de 
a-şi descoperi singuri erorile şi de a le corecta, iar instructorul are toate in-
strumentele pentru a corecta acţiunea elevilor şi pentru a prezenta o eva-
luare obiectivă şi clară asupra cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
acumulate.

Învăţământul practic aplicativ privind pregătirea viitorilor agenţi de 
poliţie în mod general, respectiv privind pregătirea poliţienească în mod 
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special, trebuie să contribuie la formarea deprinderilor necesare rezolvă-
rii situaţiilor operative din activitatea zilnică. Un antrenament permanent, 
riguros şi complex în condiţii cât mai apropiate de realitatea muncii opera-
tive va duce la o intervenţie legală, corectă, cu respectarea drepturilor omu-
lui şi, mai ales, în condiţii de siguranţă pentru viaţa, sănătatea şi libertatea 
poliţistului. 

Deviza trebuie să fie TRAIN HARD, FIGHT EASY! ANTRENEAZĂ-TE 
DUR, LUPTĂ UŞOR!
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Introducere. Învăţământul la distanţă a devenit o necesitate pentru 
orice stat şi orice sistem educaţional public. Criza prin care trecem ne in-
dică adevărata valoare a unor resurse inovative şi moderne, care conduc la 
continuitatea procesului de învăţământ pentru fiecare elev şi profesor din 
ţară. Ne-am conformat situaţiei date şi încă continuăm să o facem; deoare-
ce nu am fost pregătiţi pentru o astfel de încercare, avem de învăţat şi de 
îmbunătăţit multe procese.

Procesul de adaptare a fost diferit pentru actorii implicaţi în procesul 
educaţional la distanţă. Elevii au fost cei care au răspuns acestei provocări 
cu mult entuziasm şi foarte rapid, implicându-se în acest tip de învăţare. E 
generaţia IT… Mai dificil a fost pentru părinţii acestor elevi, dar şi pentru 
o parte dintre învăţători. Unii au fost îngrijoraţi de faptul că au de folosit 
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tehnologiile digitale drept instrumente pentru învăţare şi că vor părea cum-
va neîndemânatici, că vor deveni asemeni unei cărţi deschise. Alţi profesori 
sunt prieteni buni cu tehnologiile. În concluzie, era de aşteptat ca adaptarea 
să fie diferită, rapidă, dar şi lentă, cu entuziasm, dar şi stresantă, provocatoa-
re, dar şi curioasă [8].

Scopul articolului constă în evidenţierea elementelor care dezavan-
tajează procesul tehnologizat de studiere la distanţă.

Metode și materiale aplicate. Pentru realizarea scopului trasat, ţi-
nând cont de specificul şi caracterul complex al temei investigate, în calitate 
de metode de cercetare au fost folosite metoda logică, sistematică şi de com-
parare. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, materiale-
lor empirice.

Rezultate obţinute și discuţii. Învăţământul la distanţă câştigă tot mai 
multă popularitate şi atenţie. Posibilitatea de a dobândi nu numai noi cunoş-
tinţe, ci şi o diplomă din oricare ţară din lume pare a fi una destul de atractivă 
şi interesantă. Cât este de minunat să stai acasă şi în acelaşi timp să participi la 
un atelier sau seminar prezentat de o universitate, aflată într-o ţară la celălalt 
capăt al lumii! Acum astfel de posibilităţi nu numai că există, dar sunt extrem 
de cunoscute şi utilizate. Învăţământul la distanţă reprezintă un concept revo-
luţionar pentru persoane moderne, care încearcă într-o singură zi să introdu-
că absolut totul – de la simpla comunicare până la promovarea în carieră [7].

Studiile la distanţă, în comparaţie cu forma de învăţământ clasică, au 
următoarele avantaje:

 – posibilitatea de a obţine cunoştinţe indiferent de locul aflării, sănă-
tate şi alţi factori care nu sunt compatibili cu forma clasică de învăţare;

 – posibilitatea de a învăţa în cele mai prestigioase instituţii;
 – existenţa unui program liber şi flexibil;
 – tehnologizarea procesului de învăţare;
 – ritmul individual de învăţare etc.

Tehnologizarea învăţământului implică existenţa următoarelor deza-
vantaje:

 – lipsa influenţei asupra studentului;
 – lipsa comunicării cu colegii şi profesorii;
 – dependenţa de acces la reţea;
 – lipsa orelor de lecţii practice;
 – cadrul normativ juridic;
 – profesorul îşi pierde calitatea de îndrumător, educator şi devine su-

praveghetor;
 – sănătatea persoanei, care se află în faţa calculatorului.

Vorbind despre studiile la distanţă, nu accentuăm că ele reprezintă o 
modalitate de învăţare care nu satisface nevoile studenţilor/ profesorilor, dar 
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nu e acceptabil de afirmat că studiile la distanţă reprezintă o alternativă, care 
acoperă din plin necesităţile procesului instructiv-educativ, ale contactului di-
rect dintre profesor şi student. În opinia noastră, sunt binevenite, chiar nece-
sare, studiile la distanţă în cazul în care studentul nu are posibilitatea reală de 
a fi la lecţii, din cauza unei probleme de sănătate sau a unei deplasări etc. Prin 
modalitatea respectivă de instruire se reduce la minimum pierderea informa-
ţiei care necesită a fi asimilată de student. Și considerăm că chiar nu reprezintă 
o alternativă pentru studiile cu forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Principalele documente de politici în domeniul educaţiei în Republica 
Moldova sunt Strategia Educaţia 2020 şi Strategia Moldova Digitală 2020. 
Unul dintre obiectivele Strategiei Educaţia 2020 prevede sporirea calităţii 
învăţământului universitar prin promovarea integrării cursurilor online 
(Massive Open Online Courses – MOOC) în curricula universitară. În Stra-
tegia Moldova Digitală 2020 se preconizează ca numărul programelor în 
format electronic către 2020 să fie de 70%.  Astfel, ambele documente au 
stipulări clare privind aplicarea şi implementarea în masă a tehnologiilor de 
învăţământ la distanţă [9, p. 137].

Aceste măsuri la nivel statal, ce implică TIC, sunt completate cu acti-
vităţi în cadrul familiei. Părinţii, la rândul lor, procură computere, tablete, 
smartphon-uri pentru a fi utilizate în procesul educaţional, pentru joacă sau 
pentru localizarea copilului etc. În mod involuntar, părinţii îi oferă copilului 
mai multă tehnologizare, cu toate că ar trebui mai multă comunicare.

Creşte pericolul de a pierde contactul cu un om viu, de a avea posibilitatea 
de a privi în ochi reali, de a vedea emoţiile persoanei etc. Se pierde posibilitatea 
apropierii studentului de profesor pentru a primi o consultaţie sau pentru a pri-
mi un sfat, se pierde posibilitatea de a avea emoţii pozitive, pur şi simplu de a 
zâmbi, de a te şuşoti cu colegii. Cele sus-menţionate nu există în lumea digitală, 
emoţiile lipsesc, iar cel mai important – lipseşte comunicarea reală.

Analizând tendinţele actuale care sunt în lume privitor la sfera educa-
ţională, putem constata că în viitor procesul instructiv didactic va fi realizat, 
posibil, pe două laturi:

Digitală – care va fi una ieftină. Deoarece componenta învăţământului 
„cunoştinţele” treptat îşi pierde din valoare, din cauza că există foarte mul-
tă informaţie ce poate fi accesată liber de oricine, oricând, oriunde, trebuie 
doar să ai acces la internet. La prima vedere, ar părea că lucrurile stau bine, 
dar ce facem în cazul în care: studentul nu are posibilitatea tehnică, mate-
rială de a face studiile la distanţă; cum motivăm studentul, cum menţinem 
contactul dacă şade în faţa ecranului şi posibil simultan pe ecran mai are 
deschise alte ferestre cu jocuri, filme etc., care îl sustrag etc.;

Existenţa informaţiei nu reprezintă un indicator al calităţii studiilor, 
iar procesul de „instruire” autoinstruire devine unul haotic, lipsit de strate-
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gie, metodologie. Fiecare student devine propriul său profesor, care decide 
cum ar fi mai bine să-şi organizeze şi realizeze propria instruire.

Omenească – care va fi scumpă, din cauza că nu toţi îşi vor permite 
să asigure copiilor lor componenta învăţământului „legătura/ conexiunea/ 
relaţia socială” şi posibilitatea de a învăţa faţă în faţă cu învăţătorul. 

Problema apare din motiv că lumea virtuală înlocuieşte studenţilor 
comunicarea pe viu, deşi studentul anume prin aceasta se dezvoltă. Studen-
ţii nu pot, din plin, afla particularităţile obiectelor, dacă nu relaţionează cu 
acestea. Să atingi praful magnetic, să percepi că gipsul turnat în urmă este 
cald, să simţi mirosul tubului cartuş tras, poţi doar în mediul real. Niciun 
video sau un suport de curs nu va oferi studentului aceste cunoştinţe.

Noi nu suntem în stare să conştientizăm gradul de influenţă al 
smartphone-ului asupra minţii noastre, asupra capacităţii noastre de a gândi 
şi de a lua decizii. Ceea ce însă a fost deja dovedit în studii ştiinţifice.

Astfel, psihologii Adrian F. Ward, Maarten W. Bose şi un grup de co-
legi au efectuat un experiment de investigaţie remarcabil, pe care apoi l-au 
descris într-un articol ştiinţific senzaţional: „Drain Brain: simpla prezenţă a 
propriului smartphone reduce capacitatea cognitivă disponibilă”, publicată 
în Journal of Association for Consumer Research [1].

Esenţa acestui studiu a fost extrem de simplă: luăm un grup de studenţi 
şi îi determinăm să rezolve diverse teste cognitive, să răspundă la întrebări, 
să explice ceva, să formuleze ceva etc. În general, nu este atât de important 
ce vor face ei exact, principalul lucru este unde se află telefonul lor.

S-au creat trei grupe de studenţi.
Prima grupă lasă telefonul într-o altă cameră (adică nu aveau telefoa-

ne deloc); a doua grupă − studenţilor nu li s-a interzis să aibă un telefon cu 
ei – într-un buzunar sau într-o geantă; a treia grupă de studenţi au fost rugaţi 
nu numai să-şi ia telefonul cu ei, ci şi să-l pună pe masa din faţa lor (cu ecra-
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nul în jos).
Diagrama din stânga arată indicatorii „memoriei de lucru”, altfel spus 

informaţii pe care le puteţi păstra în atenţia dvs.
Diagrama din dreapta arată indicatorii „inteligenţei fluide”: capacita-

tea noastră de a gândi logic, de a analiza şi de a rezolva problemele care 
depăşesc experienţa noastră anterioară.

Concluzia experimentului: de îndată ce creierul nostru vede un telefon 
în faţa lui, imediat se toceşte. Acest lucru se datorează, se pare, faptului că se 
aşteaptă inconştient că nu va trebui să-ţi încordezi abilităţile de gândire, în-
trucât toate răspunsurile de care ai nevoie sunt în apropiere şi, în principiu, 
dacă este necesar, pot fi obţinute fără prea multă gândire.

Despre partea întunecată a utilizării gadgeturilor ne vorbesc şi cerce-
tările din România [6]. În urma studiului efectuat de „Centrul pentru copiii 
cu autism” în rândul micuţilor de 2-3 ani, psihologii din România, experţi în 
studiul autismului, au găsit o relaţie clară între dezvoltarea tulburărilor de 
spectru autist şi vizionarea îndelungată de către copii a desenelor animate, 
emisiunilor şi jocurilor la telefoane şi alte ecrane. Oamenii de ştiinţă îndeam-
nă adulţii să interzică copiilor de până la 2 ani accesul la gadgeturi, iar celor 
mai mari să le impună limite stricte [2].

Și renumitul medic Evgheni Komarovski recomandă părinţilor pe site-
ul [3] său să acorde atenţie studiilor actuale, efectuate de experţii români în 
autism. 

Marius Zamfir, psiholog şi coordonator Centrul pentru Copiii cu Au-
tism, a introdus termenul „autism virtual” şi a remarcat că televizorul şi me-
diul online au un impact devastator asupra copiilor de până la 2 ani. „La o 
parte impunătoare dintre copii, care au petrecut peste 5 ore pe zi lângă mici-
le ecrane, s-au depistat diferite tulburări de limbaj, dezvoltare psihomotori-
că, abilităţi de comunicare. La unii, modificările s-au dovedit a fi foarte grave 
– tulburări ale conduitei, ADHD şi autism”, susţine cercetătorul.

Expertul constată că este imposibil să observe diferenţa dintre „autis-
mul gadgeturilor” şi cel clasic, deoarece ambele forme se manifestă identic. 
Printre asemenea manifestări, cercetătorul menţionează: dificultatea de so-
cializare, lipsa contactului vizual, incapacitatea de a juca jocuri de rol/ de a 
se preface într-o altă persoană. Persistă şi stereotipurile – cuvinte, mişcări şi 
acţiuni repetate. Agresiunea spontană, frica, deprimarea, la fel, se manifestă 
la asemenea copii.

Petele de lumină ce pâlpâie şi marea varietate de sunete de pe ecrane 
ademenesc copiii şi le menţin atenţia, dar nu le pot stimula în mod corespun-
zător reţelele neuronale.

Imaginile virtuale viu colorate îl atrag pe copil, încât acesta nu mai 
acordă atenţie lumii reale. Apare dependenţa de zgomot, lumină, cadre ce se 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

37

schimbă în ritm rapid şi, ca rezultat, izolarea completă a copilului de reali-
tatea înconjurătoare. Copiii nu mai comunică cu alţi oameni, pot manifesta 
stări de furie, devin reci şi cruzi, dat fiind faptul că starea lor emotivă este 
supraîncărcată şi, concomitent, insuficient de dezvoltată.

Cu toate acestea, este o diferenţă. Dacă în cazul autismului clasic tulbu-
rările de dezvoltare sunt biologice şi neurologice, atunci în autismul virtual – 
dezvoltarea neurologică. Aceasta, care iniţial este una normală, ulterior este 
distrusă de influenţa programelor de pe ecrane [5].

Despre „favorurile” tehnologiilor avansate ne vorbeşte într-un inter-
viu jurnalistul publicaţiei The New York Times, Nick Bilton, care l-a întrebat 
pe Steve Jobs dacă copiii lui iubesc iPad-ul. „Nu l-au folosit. Limităm cât mai 
mult folosirea tehnologiei de către copiii noştri acasă”, i-a replicat Jobs.

Jurnalistul a rămas şocat de răspunsul primit, astfel încât nici nu a gă-
sit ce să spună. Bilton îşi imagina locuinţa lui Jobs ca pe un paradis al toci-
larilor, că pereţii erau nişte ecrane tactile uriaşe şi că masa pe care mâncau 
era făcută din iPad-uri. Realitatea era însă nici pe aproape de cele imaginate.

De fapt, majoritatea conducătorilor companiilor tehnologice limitea-
ză timpul petrecut de copiii lor în faţa ecranelor – fie că este vorba despre 
computere, smartphone-uri sau tablete. În familia lui Jobs exista chiar şi o 
interdicţie asupra utilizării gadgeturilor noaptea şi în zilele de weekend. 
Un comportament similar îl au şi alte nume sonore din lumea tehnologiilor. 
Acest lucru este cel puţin straniu. Probabil, conducătorii companiilor IT cu-
nosc lucruri pe care oamenii simpli nu le ştiu.

Chris Anderson, fost editor al revistei Wired, care în prezent este di-
rectorul executiv al 3d Robotics, a introdus restricţii la utilizarea gadgetu-
rilor pentru membrii familiei sale. Astfel, fiecare gadget poate fi activat nu 
mai mult de 2 ore pe zi. „Copiii mă acuză pe mine şi pe soţia mea că suntem 
fascişti, care sunt prea tare preocupaţi de tehnologii. Ei spun că niciunul din 
prietenii lor nu au restricţii similare”, spune Anderson.

Chris Anderson este tată a cinci copii cu vârste cuprinse între 5 şi 17 
ani, iar restricţiile se referă la fiecare dintre ei. „Acest lucru se datorează 
faptului că eu văd pericolul suprasolicitării internetului ca nimeni altul. Am 
văzut cu ce probleme m-am confruntat singur, şi eu nu vreau ca aceleaşi pro-
bleme să le aibă copiii mei”, explică el.

Atunci când vorbeşte despre „pericolul” Internetului, Anderson şi 
părinţii solidari cu el se referă la contentul nociv (pornografie, scene de 
groază şi batjocură faţă de alţi copii) şi la faptul că dacă copiii folosesc prea 
des gadgeturile, în scurt timp ei vor deveni dependenţi de aceste dispozitive 
tehnologice. Alţii merg şi mai departe. Alex Constantinople, director OutCast 
Agency, spune că fiul cel mai mic al lui în vârstă de cinci ani nu foloseşte 
deloc gadgeturile pe parcursul zilelor lucrătoare. Alţi doi copii ai lui, care au 
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câte 10 şi respectiv 13 ani, acasă pot utiliza tabletele şi computerele nu mai 
mult de 30 de minute pe zi.

Evan Williams, fondatorul Blogger şi Twitter susţine că cei doi fii ai lui 
la fel au restricţii similare. În casa lor, sunt sute de cărţi, şi fiecare copil poate 
citi cât vrea. Iar iPad-urile şi smartphon-urile pot fi utilizate nu mai mult de 
o oră pe zi. Cercetările demonstrează că copiii până la 10 ani în special sunt 
receptivi la noile tehnologii şi devin dependenţi de ele. Aşadar, Steve Jobs a 
avut dreptate: specialiştii susţin că copiii au voie să folosească iPad-urile nu 
mai mult de 30 de minute pe zi, iar smartphon-urile – nu mai mult de două 
ore pe zi. Pentru copiii de 10-14 ani, utilizarea computerelor personale este 
permisă, însă doar pentru rezolvarea temelor.

Altfel spus, moda la interzicerea tehnologiilor IT pătrunde tot mai 
mult în fiecare casă. Unii părinţi le interzic copiilor să acceseze reţelele de 
socializare pentru adolescenţi (cum ar fi Snapchat). Acest lucru le permite 
să nu-şi facă griji privind faptul că copiii lor îşi petrec tot timpul în Internet.

Savanţii susţin că vârsta la care restricţiile pot fi ridicate pentru utili-
zarea tehnologiilor este 14 ani. Chiar dacă Anderson nu le permite copiilor 
lui de 16 ani să folosească „ecranele” în dormitor, cu excepţia televizorului. 
Dick Costolo, directorul executiv al Twitter, le permite copiilor săi să folo-
sească gadgeturile doar în salon. În dormitor ei nu au voie să meargă cu ele.

Cu ce atunci să vă ocupaţi copiii? De exemplu, Steve Jobs obişnuia să ia 
cina împreună cu copiii săi şi întotdeauna discuta despre cărţi, progres sau 
chiar politică. Totodată, nimeni dintre copii nu avea dreptul să scoată din bu-
zunar iPhone-ul în timpul discuţiei cu tatăl său, ca rezultat, copiii au crescut 
nedependenţi de Internet. Iar dumneavoastră sunteţi gata să impuneţi astfel 
de restricţii [4] ? 

În opinia noastră, omenirea în prezent ar trebui să se gândească nu la 
tehnologiile avansate, ci la viitorul pe care îl reprezintă copiii noştri. Dacă 
noi ne dorim un mediu puternic şi sănătos, trebuie să înţelegem că prin in-
termediul tehnologiilor avansate distrugem viitorul, deoarece nici o tehno-
logie high-tech nu va putea determina oameni care să studieze, analizeze, 
să tragă concluzii. La cele sus-menţionate se creează o concluzie: nu este 
nevoie de oameni care ştiu să gândească. E mai simplu şi mai sigur să-i dai 
omului un algoritm funcţional, pe care să-l pună în aplicare, fără a devia de 
la el şi a pune întrebări.

Concluzie. Desigur, critica existentă la capitolul studii la distanţă 
nu relevă faptul că noi o contrapunem formelor clasice de învăţământ (cu 
frecvenţă şi fără frecvenţă), identificând care formă este „bună” şi care este 
„cea mai bună”. Doar încercăm să menţionăm că în condiţiile actuale studiile 
la distanţă nu pot asigura pregătirea unor cadre de o înaltă calificare şi că 
această formă de învăţare necesită de a fi aplicată într-o interdependenţă cu 
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formele clasice de învăţare.
Tehnologiile avansate reprezintă viitorul, dar este important de a înţe-

lege că nu trebuie să ne oprim din a învăţa că în procesul de educare a tinerei 
generaţii nu trebuie să copiem sisteme de educaţie străine, dar e necesar de 
elaborat propriile strategii de dezvoltare cu perspective realizabile, centrate 
pe student şi orientate pe finalităţi de studii.
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Требования к личности сотрудника правоохранительных ор-
ганов диктует общественное мнение. Генеральный директор Фонда 
ВЦИОМа К.Абрамов отмечает, что престиж правоохранительных орга-
нов и оценка их эффективности гражданами растет. В первую очередь, 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПСИХОЛОГОВ

Рената Николаевна КИСЕЛЕВА,
кандидат психологических наук, доцент

начальник кафедры психологии профессиональной 
деятельности  в УИС Академии ФСИН России, Рязань, Российская 

Федерация

Резюме
В статье раскрываются понятия успешности обучения и профессиональной компе-

тентности как многомерных и многоуровневых явлений. В период обучения в вузе закла-
дываются основы профессиональной компетентности будущих специалистов пенитен-
циарной системы. Она включает в себя различные компетенции и представляет собой 
интегральное понятие. Конечным результатом профессионального обучения психологов 
является способность быстро включиться в практическую деятельность по психологиче-
скому сопровождению процесса отбывания наказания и ресоциализации осужденных.

Успешность обучения, как совпадение или превышение реальных достижений обу-
чающихся и переход на более высокие уровни развития, определяет формирование высокой 
профессиональной компетентности будущих психологов. В период обучения в вузе каждый 
курсант формирует свою профессиональную компетентность, но некоторые из курсан-
тов справляются с этой задачей быстрее и лучше, чем другие. Это определяется как вну-
тренними качествами курсантов: сформированной профессиональной мотивацией, само-
стоятельностью, ответственностью и независимостью; так и внешним воздействием 
со стороны преподавателей, сотрудников строевых подразделений и руководителей вуза. 
Творческая, интерактивная, инновационная среда вуза также определяет успешность об-
учения и высокую профессиональную компетентность выпускников.

Ключевые слова: обучение, успешность обучения, профессиональная компетент-
ность, курсанты.

Summary
The article reveals the concepts of educational success and professional competence as 

multidimensional and multilevel phenomena. During the period of study at the university, the 
foundations of the professional competence of future specialists of the penitentiary system are laid. 
It includes various competencies and is an integral concept. The end result of professional training 
of psychologists is the ability to quickly engage in practical activities for the psychological support 
of the process of serving sentences and resocialization of convicts.

Keywords: training, training success, professional competence, cadets.
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граждане хотят видеть сотрудников силовых структур уважающими 
их законные права, гуманными и устойчивыми к коррупционным воз-
действиям [7, с.1]. Также выделяются такие желаемые качества буду-
щих правоохранителей как высокий профессионализм, привержен-
ность долгу, готовность действовать в экстремальных ситуациях. 

Каким же видится обществу будущий сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы? Он должен быть квалифицированным и ком-
петентным специалистом, гуманным, порядочным человеком, уважать 
себя и других, быть готовым к выполнению задач по исправлению и 
ресоциализации осужденных [6, с.9]. Основы профессиональной ком-
петенции закладываются в период обучения в вузе. Это не только ов-
ладение отдельными профессиональными компетенциями, предус-
мотренными ФГОС в рамках конкретных дисциплин, но и реализация 
такого феномена, как успешность обучения. 

И.А. Зимняя указывает на то, что профессиональная компетент-
ность в разных сферах неразрывно связана с результатами обучения 
и представляет собой интегральное понятие. Компетенциями могут 
быть и отдельные черты личности, такие как мотивация, ценности, 
самоорганизация – все то, что помогает успешно учиться. Под про-
фессиональной компетентностью И.А. Зимняя предлагает понимать  
базирующееся на знаниях, интеллектуально и социокультурно обу-
словленную профессиональную жизнедеятельность человека. Рассма-
тривать ее целесообразно на нескольких уровнях: высокий, средний и 
низкий [3, с.6]. 

В процессе обучения в вузе каждый курсант должен сформиро-
вать основу профессиональной компетентности. Для этого ему следует  
научиться быть успешным и в учебной деятельности и в других сферах 
жизни. Некоторые из курсантов справляются с этой задачей быстрее и 
лучше, чем другие. От личности требуется предпринимать немало уси-
лий. Что же представляет собой феномен успешности обучения?

Мы предприняли попытку исследовать взаимосвязь успешно-
сти обучения с формированием профессиональной компетентности 
курсантов Академии ФСИН России. Объектом исследования выступи-
ли психологические особенности, влияющие на успешность обучения 
курсантов по специальности психология. Предметом исследования  
успешность стала обучения курсантов психологического факультета 1 
и 5 курсов Академии ФСИН России. Целью исследования было посред-
ством экспериментальных исследований выявить, какие психологиче-
ские особенности личности влияют на успешность обучения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучение - это 
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целенаправленный процесс организации деятельности студентов по 
овладению знаниями, навыками, компетенциями, приобретению опы-
та, развитию способностей получение опыта применения знаний в по-
вседневной жизни и формирование у студентов мотивации получать 
образование на протяжении всей жизни».

Изучив немногочисленную литературу по этой проблематике 
можно констатировать, что успешность в обучении трактуется край-
не просто - как академическая успеваемость учащегося за год, то есть 
успешность - это психологическое наименование успеваемости. Та-
ким образом, происходит смешение понятий «успешность обучения» 
и «успеваемость» [2, c.14]. С одной стороны, «успеваемость» и «успеш-
ность» - близкие по смыслу слова. Но успешность - это свойство, кото-
рое заключает в себе успех, а успеваемость - это степень успешности 
обучения, усвоения знаний.

Успешность обучения подразумевает полное совпадение или 
превышение реальных достижений относительно ожидаемых. Это 
обеспечивает развитие обучающихся, их переход на более высокие 
уровни обучения и саморазвития. Согласно этой точке зрения, обуче-
ние можно считать успешным, если оно позволяет наиболее рацио-
нальным способом (т. е. с минимальными затратами времени и трудо-
вых ресурсов) достичь определенного заранее заданного результата, 
определяемого целями и задачами обучения [2, с.26].

На наш взгляд, понятие «успешность обучения» является бо-
лее объемным по отношению к понятию «успеваемость» и включа-
ет в себя определенный уровень академической успеваемости, но не 
только ее. Помимо этого, успешность обучения включает в себя про-
движение по уровням образования, сопровождаемое приобретением 
соответствующих знаний, умений и навыков, развитием личного по-
тенциала, а также адаптацией в обществе посредством вступления в 
профессиональную деятельность [3, с.18]. По мнению Д.А. Леонтьева 
успешного сотрудника правоохранительных органов отличают само-
эффективность, оптимизм и жизнестойкость, составляющие «модель 
личностного потенциала» [4,с.350].

Для изучения психологических факторов, оказывающих влия-
ние на успешность обучения, нами было проведено эмпирическое ис-
следование, где в роли респондентов выступили 60 курсантов Акаде-
мии ФСИН России 1 и 5 курсов. Одной из составляющих успешности 
обучения является академическая успеваемость свидетельствующая 
о интеллектуальных способностях, устойчивом внимании, развитых 
волевых качествах. Для многих курсантов Академии хорошая и отлич-
ная оценка очень важна, т.к. она несет в себе большой мотивационный 
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потенциал. Это и возможность получить дополнительные привилегии 
вуза. Подсчитав средний балл оценок курсантов, можно с уверенно-
стью сказать, что курсанты Академии ФСИН России имеют высокий 
уровень успеваемости, при этом, чем курсанты старше, тем выше их 
средний балл. Так, средний балл оценок курсантов 1 курса равен 4,17 
баллов, а 5 курса- 4,8 баллов.

Следующим фактором успешного обучения является учебная 
мотивация, которая складывается из ряда постоянно изменяющих-
ся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (по-
требности и смысл учения для курсанта, его мотивы, цели, эмоции, 
интересы). Для выявления истинной мотивации обучения курсантов 
была проведена методика изучения мотивов учебной деятельности 
(модификация А.А. Реана, В.А. Якунина). Как и предполагалось, у испы-
туемых преобладали профессиональные мотивы (66 % опрашиваемых 
указали на это) - это желание получить необходимые знания и навыки 
в выбранной профессиональной области, стать квалифицированным 
специалистом; а также учебно-познавательные мотивы, связанные с 
содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения; сви-
детельствуют об ориентации курсанта на овладение новыми знания-
ми, учебными навыками; определяются глубиной интереса к знаниям.

На диаграмме (рис.1) представлена совокупность мотивов про-
фессионального обучения курсантов, среди которых явно доминиру-
ют профессиональные и учебно-познавательные.

Мотивы учебной деятельности курсантов                 Рис.1

Б.Г. Ананьев считал, что немаловажным фактором успешности 
обучения является сумма необходимых свойств, определенная струк-
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тура способностей и одарённости, сенсомоторики, мнемических, ло-
гических, эмоционально-волевых компонентов личности [1, с.74]. По-
этому, чтобы определить, какие личностные компоненты помогают 
курсантам в обучении, мы провели психодиагностическое исследова-
ние с помощью методики 16 PF, форма С (опросник Кеттелла).

Усредненный профиль показателей по методике Кеттелла   Рис.2

На графике видно, что у курсантов 1 и 5 курса есть расхождения 
в следующих личностных качествах: уровень развития мышления 
(В), доверчивость (L), утонченность (N), самостоятельность (Q2) и на-
пряженность (Q4). Так, курсанты 5 курса показали, что они более са-
мостоятельны и независимы от группы, обладают высоким уровнем 
интеллекта, но при этом взволнованы и напряжены (возможно, это об-
условлено предстоящей им сдачей государственных экзаменов). Этот 
факт говорит о готовности пятикурсников к началу своей профессио-
нальной деятельности в уголовно-исполнительной системе.

Усредненный профиль показателей по методике УСК     Рис.3
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На рисунке 3 видно, что показатель общей интернальности у 
курсантов 1 и 5 курса полностью совпадает, т.е. они чувствуют свою 
собственную ответственность за события, происходящие в их жизни. 

Тем не менее, некоторые студенты соглашаются на малое, что-
бы не тратить много сил, не сталкиваться с чем-то непривычным, не 
брать на себя ответственность. Другими словами, курсанты не хотят 
осуществлять ту деятельность, которая требует постоянных значи-
тельных волевых усилий, хотя понимают, что это приводит к сниже-
нию успеваемости. Они не хотят, потому что имеющийся уровень учеб-
ной деятельности в достаточной степени удовлетворяет основному 
сложившемуся у них критерию успеха –сданному ими экзамену.

Также немало важным является способность самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность, то есть умение самосто-
ятельно работать в образовательном учреждении и дома без систе-
матического контроля, помощи и стимулирования со стороны препо-
давателя, поскольку современные стандарты обучения большую часть 
времени отводят на самостоятельную работу. Ведь вся инициатива по 
получению и уточнению знаний должна исходить от самого учащего-
ся, а вот стимуляция интереса, рекомендации литературы и разъясне-
ние наиболее сложных вопросов – это задачи преподавателей.

Таким образом, успешность является неотъемлемой характери-
стикой человеческой деятельности, общения и внутреннего состоя-
ния. Достижение успеха связано как с собственной внутренней актив-
ностью обучающегося, так и с системно построенной деятельностью 
субъектов образовательного процесса - преподавателей. Умение пра-
вильно оценивать свои способности при постановке целей и принятии 
решений, собранность, настойчивость в достижении этой цели, чув-
ство ответственности за выполняемую работу и стремление сделать 
ее хорошо, высокий уровень самоконтроля и самосознания, дисципли-
нированность, уверенность в себе и в правильности выполненной ра-
боты, адекватная самооценка, привычка и умение анализировать при-
чины успеха и неудачи в работе являются основными детерминантами 
успешности обучения курсантов в Академии ФСИН России.

Известно, что длительные неудачи вызывают у обучающихся 
снижение учебной мотивации, успешности обучения и порождают не-
верие в свои силы. Поэтому преподавателям, руководителям структур-
ных подразделений очень важно опираться на индивидуальные осо-
бенности своих подопечных, учитывать те психологические факторы, 
которые помогут курсантам стать успешными и в учебе, и в служебной 
деятельности. Преподаватели должны формировать особую среду во-
круг курсантов, стимулируя их активность не только в учебе, но и в 
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научной и общественной деятельности. Таким образом, высокая про-
фессиональная мотивация и успешность обучения в вузе способству-
ют формированию профессиональной компетентности будущего спе-
циалиста.
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академии внутренних дел

Резюме
В данной статье рассматриваются современные методические приемы 

и способы преподавания учебной дисциплины «Трудовое право» в условиях 
повсеместного внедрения интернет-ресурсов, развития информационных 
технологий. В частности, выделен ряд особенностей при обучении соискателей 
высшего образования по специальности «Право» в системе подготовки кадров 
для подразделений МВД и Национальной полиции Украины. Обращается внимание 
на возможность проверки преподавателем уровня полученных знаний и навыков 
соискателей во время проведения различных видов занятий при разрешении 
практических ситуаций, с использованием примеров из судебной практики, 
что соответствует потребностям нынешнего времени. Подчерчивается, что 
изучение судебной практики является необходимым для выяснения содержания 
норм трудового законодательства и их правильного правоприменения. Также 
определяются особенности преподавания дисциплины «Трудовое право» при 
подготовке кадров для МВД и Национальной полиции Украины, в частности, 
обращается внимание, что следует уделять внимание особенностям работы 
в соответствующих подразделениях, влиянии условий прохождения службы 
аттестованными сотрудниками на режим работы, порядок принятия на 
службу и увольнения и т.д.

Ключевые слова: методика, учебная дисциплина, трудовое право, 
семинарское занятие, практическое занятие, судебная практика, соискатель 
высшего образования, кадры МВД и Национальной полиции Украины.

Summary
This article examines modern methodological techniques and methods for tea-

ching the discipline «Labor Law» within the context of the widespread introduction of 
Internet resources, the development of information technology. In particular, a number 
of features in training applicants for higher education on specialty «Law» in the training 
system for the units of the Ministry of Internal Affairs and the National Police of Ukraine 
are highlighted. Attention is drawn to the opportunity of the lecturer to check the level of 
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Реформированию высшего образования всегда уделялось се-
рьезное внимание, поскольку соответствующая сфера всегда должна 
поспевать за экономическими, политическими и социальными изме-
нениями, помогать готовить высокопрофессиональные кадры, в том 
числе для системы МВД и Национальной полиции Украины.

Необходимость выработки новых подходов к подготовке юри-
стов подтверждается реалиями сегодняшнего дня, особенно с учетом 
полного переосмысления образовательного процесса, форм получе-
ния высшего образования, методики преподавания вследствие рас-
пространения коронавирусной болезни (covid-19). Известные ученые, 
научно-педагогические работники и юристы-практики также конста-
тируют выставление высоких требований к выпускникам. В частно-
сти, как отмечает Н. С. Кузнецова, «на современном этапе значительно 
повышается уровень требований, которые общество выдвигает к спе-
циалисту-юристу. Это обусловлено и ростом объема законодательного 
материала, и динамичным характером его изменений, и осложнением 
как самого характера общественных отношений, так и механизма их 
правового регулирования» [1].

В связи с указанным не могут оставаться в стороне от указанных 
событий научно-педагогические сотрудники, которые готовят кадры 
для системы МВД и Национальной полиции Украины. Ведь именно их 
деятельность направлена, прежде всего, на формирование компетент-
ностей у будущих юристов [2, с. 423].

Во время обучения по специальности «Право» соискатели выс-
шего образования изучают учебную дисциплину «Трудовое право», 
которая имеет целью не только помочь соискателям изучить общие 
теоретические вопросы в сфере трудового права, но и практические 
пути решения проблемных аспектов, связанных с осуществлением 

knowledge and skills of applicants during various types of classes when resolving practi-
cal situations, using examples from court practice, which meets the needs of the modern 
age. It is stressed that the study of court practice is essential to clarify the content of the 
norms of labor legislation and their correct law enforcement. The features of teaching 
the discipline «Labor Law» when training personnel for the Ministry of Internal Affairs 
and the National Police of Ukraine are also identified; in particular, it is emphasized that 
attention should be paid to the peculiarities of work in the relevant divisions, the influ-
ence of the conditions of service on the working regime of certified officers, recruitment 
and dismissal procedures etc.

Keywords: methodology, academic discipline, labor law, seminar, practical exer-
cise, court practice, applicant for higher education, personnel of the Ministry of Internal 
Affairs and the National Police.
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трудовых прав и исполнениям трудовых обязанностей. Именно поэто-
му при осваивании указанной учебной дисциплины соискатели изуча-
ют вопросы принятия на работу, перевода, перемещения, увольнения с 
работы, порядок предоставления отпусков и других социальных благ, 
особенности решения трудовых споров как на уровне работодателя, 
так и в судебном порядке, порядок наложения взысканий и поощре-
ний и обжалования принятых решений и т.д.

Поэтому возникает вопрос о методике преподавания дисципли-
ны «Трудовое право» в современных реалиях.

Не возникает сомнений, что за основу следует брать имеющиеся 
виды проведения учебных занятий, в частности, лекции, семинарские, 
практические и индивидуальные занятия, консультации. Однако не-
обходимо вырабатывать новые подходы к их проведению, применять 
все известные методики преподавания, в том числе инновационные. 
Так, целесообразно не забывать о таких распространенных методах, 
формах и приемах учебной работы, как, например: анализ ошибок, ка-
зусов; брейнсторминг («мозговой штурм»); дискуссия с приглашением 
специалистов; деловая (ролевая) игра; комментирование, оценка (или 
самооценка) действий участников; метод анализа и диагностики ситу-
ации; работа в малых группах; тренинги индивидуальные и групповые 
и др. [3, с. 29].

В последнее время все большее распространение приобретает 
практика внедрения элементов дистанционного обучения и онлайн-
обучения в режиме реального времени: проводятся вебинары; лекции 
в режиме видеоконференции и др.; создаются онлайн-кабинеты соис-
кателей высшего образования, с помощью которых они получают до-
ступ к размещенным в электронном виде ресурсам (мультимедийным 
презентациям, видеолекциям; пакетам вспомогательных материалов; 
электронных учебников и учебных пособий и т.д.). Также обеспечива-
ется постоянное взаимодействие с преподавателем с помощью онлайн-
сервисов для получения, например, задания для самостоятельной ра-
боты, консультации, помощи при решении определенного вопроса, 
сдачи контрольных работ [2, с. 426].

Хотя все вышеперечисленные методы, приемы, средства следу-
ет использовать, учитывая особенности трудового права и цели соот-
ветствующей учебной дисциплины, а также специфику подготовки ка-
дров для системы МВД и Национальной полиции Украины.

Для начала следует отметить, что без должной основательной 
теоретической подготовки будущего юриста, без понимания соискате-
лями высшего образования основополагающих понятий и положений 
теории права в целом и трудового права в частности очень трудно в 
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дальнейшем правильно применять приобретенные знания на практи-
ке.

Поэтому при изучении такой дисциплины, как «Трудовое право», 
основываться надо на лекционных и семинарских занятиях, в каком 
бы формате они не проводились, для заложения «основ» последующе-
го практического применения полученных знаний, их закрепления на 
других видах занятий.

Можно согласиться с мнением О. В. Уса, который полагает, что 
основными задачами семинарских и практических занятий является 
проверка знаний студентов, которые они получили во время прослу-
шивания лекции и самостоятельной работы; привлечение их внима-
ния к вопросам, которым они не уделили должного внимания; рас-
ширение их знаний путем обсуждения более узких и дискуссионных 
(проблемных) вопросов темы и т.д. При этом задачей преподавателя 
является управление процессом обучения, побуждение студентов к 
более глубокому пониманию материала, прививки навыков форму-
лировать и обосновывать собственную позицию (мнение), выработка 
умения критически оценивать законодательство и судебную практику 
[4, с.76].

Однако проведение лекционных и семинарских занятий должно 
предшествовать проведению практических занятий, поскольку не из-
учив теорию, возможности ее применять на практике не будет. Имен-
но поэтому в высших учебных заведениях, в которых осуществляется 
подготовка кадров для системы МВД и Национальной полиции Укра-
ины, обычно, проводятся сначала такие виды занятий по соответству-
ющей тематике.

Во время проведения семинарских занятий соискатели высшего 
образования прорабатывают вопросы в соответствии с рабочей про-
граммой учебной дисциплины, принимают участие в рассмотрении 
дискуссионных (проблемных) вопросов. Также во время проведения 
семинарских занятий соискатели готовят доклады, тезисы, мульти-
медийные презентации, рефераты, видео-доклады и представляют их 
перед аудиторией, в том числе и с помощью интернет-ресурсов.

Проведение практических занятий, в большинстве случаев, про-
водится путем решения ситуационных задач по соответствующей те-
матике. Соискатели свои ответы аргументируют положениями норма-
тивно-правовых актов и собственными доводами. Однако, мы считаем, 
что при подготовке решений к задачам соискатели должны в обяза-
тельном порядке использовать судебную практику по рассмотрению 
подобных ситуаций. Такой подход поможет в подготовке квалифици-
рованных кадров.
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В связи с чем, преподаватели, подбирая задачи для практическо-
го занятия, а также для самостоятельной работы соискателей высшего 
образования, должны учитывать вероятность поиска обучающимися 
необходимой информации и судебных решений: учитывая современ-
ные возможности и информационные технологии, соискатели имеют 
свободный доступ к сети интернет, что упрощает их подготовку и ре-
шение задач.

Стоит иметь ввиду, что во время проведения семинарских и 
практических занятий от педагогического мастерства преподавате-
ля зависит уровень концентрации внимания, вдумчивого восприятия 
соискателями предоставленной и проработанной информации, что, в 
свою очередь, приведет к последовательным и логическим ответам 
(решениям заданий), а в последующем – к закреплению полученных 
знаний и освоению практических навыков. Преподавателям при оцен-
ке соискателей высшего образования стоит учитывать обработанный 
ими материал, в том числе и анализ судебной практики.

Однако использовать судебную практику, приводить соответ-
ствующие примеры следует на всех видах занятий по дисциплине 
«Трудовое право», а не только на практических занятиях, поскольку 
изучение судебной практики является необходимым для выяснения 
содержания норм трудового законодательства и их правильного пра-
воприменения. Кроме того, обобщение и анализ судебной практики 
позволяет выявлять закономерности и тенденции развития правопри-
менительной деятельности, определять пути ее усовершенствования, 
а также оптимизации действующего законодательства. Именно поэто-
му мы считаем целесообразным активизировать использование судеб-
ной практики при изучении учебной дисциплины «Трудовое право».

Отдельно можно акцентировать внимание на необходимости 
выделения времени в рамках дисциплины «Трудовое право» при под-
готовке кадров для системы МВД и Национальной полиции Украины 
особенностям работы в соответствующих подразделениях, влиянии 
условий прохождения службы аттестованными сотрудниками на ре-
жим работы, порядок принятия на службу и увольнения и т.д.

Однако, с учетом последних тенденций при реформировании 
системы образования по уменьшению времени аудиторной работы и 
увеличению самостоятельной подготовки как составляющей процес-
са обучения, становится понятным, что достаточно сложно все при-
веденные соображения реализовать в полной мере в рамках дисци-
плины «Трудовое право». Поэтому на помощь приходят задания для 
самостоятельной работы соискателей высшего образования. Кроме 
того, больше внимания следует направлять на их работу в научных 
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кружках; предоставление индивидуальных и групповых внеаудитор-
ных консультаций ведущими научно-педагогическими работниками; 
организацию встреч с судьями и адвокатами и т.п. [2, с. 428].
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Manifestările oamenilor sunt foarte diverse şi pot fi atât pozitive, cât 
şi negative. Un gen specific al manifestărilor negative îl constituie comporta-
mentele infracţionale, adică săvârşirea infracţiunilor. Știinţele juridice – cum 
ar fi dreptul penal, dreptul procesual-penal şi dreptul execuţional-penal – au 
definit infracţiunea, au formulat tipurile infracţiunilor, reflectându-le în legi 
penale, au determinat formele, metodele şi ordinea procesuală de combate-
re a infracţiunilor la diferite etape de comitere a lor, precum şi modalităţile 
de executare a sancţiunilor penale. O abordare profundă a problemei în cau-
ză a determinat necesitatea utilizării în procesul contracarării infracţiunilor 
a realizărilor din domeniul altor ştiinţe, precum şi a unor metode separate 
de identificare a infractorilor. În acest sens, ştiinţa criminalistică a sintetizat 
metodele juridice şi tehnice de combatere a criminalităţii. De asemenea, un 
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rol important în procesul cunoaşterii manifestărilor infracţionale individu-
ale şi a criminalităţii în general l-au jucat psihiatria şi psihologia judiciară.

Totuşi nici una din ştiinţele menţionate nu a abordat problema crimi-
nalităţii în toată complexitatea sa. Evoluţia lor însă a generat apariţia unei 
ştiinţe noi, care studiază criminalitatea ca fenomen social, ce are legităţile 
sale de apariţie, existenţă şi evoluţie şi care necesită forme specifice de pre-
venire şi de combatere. Această ştiinţă a fost denumită criminologie.

Apariţia oricărei ştiinţe se datorează anumitor necesităţi practice. Cri-
minologia a luat naştere ca ştiinţă graţie unei necesităţi sociale, adică a celei 
de cunoaştere a fenomenului criminal, cum acesta apare şi se modifică şi 
cum se poate influenţa asupra respectivului fenomen pentru a-l controla şi 
a-i minimiza pericolul social.

În procesul de evoluţie a ştiinţei, criminologilor le-a revenit 
întotdeauna sarcina de a demonstra valoarea teoretico-aplicativă şi 
autonomia criminologiei ca ramură independentă a ştiinţei, care presupune 
pregătirea unor specialişti profesionişti în domeniul analizei şi contracarării 
criminalităţii. 

La începutul secolului XXI, criminologia a demonstrat fără echivoc 
independenţa ştiinţifică şi necesitatea sa practică. Actualmente este dificil 
de imaginat că organizarea eficientă a luptei cu criminalitatea ar fi posibilă 
fără aplicarea cunoştinţelor din domeniul criminologiei, care sunt necesare 
în cazurile gestionării proceselor sociale, în activitatea legislativă şi în cea de 
aplicare a normelor de drept.

Studiind dreptul penal, procedura penală, criminalistica şi dreptul 
execuţional-penal viitorul jurist, inclusiv cel care va activa în diferite subdi-
viziuni poliţieneşti, este pregătit să reacţioneze în conformitate cu rigorile 
legislaţiei la infracţiunile comise, să descopere faptele infracţionale şi autorii 
acestora, precum şi să asigure aplicarea măsurilor de pedeapsă prevăzute de 
lege faţă de persoanele vinovate. Aceasta este important de realizat în proce-
sul combaterii criminalităţii înregistrate, însă esenţa lui nu se reduce doar la 
cele menţionate, presupunând şi evaluarea stării reale a fenomenului crimi-
nal, elaborarea unor programe de prevenire a infracţiunilor prin prisma în-
lăturării cauzelor şi condiţiilor lor, precum şi multe alte aspecte importante 
ce ţin de realizarea reuşită a respectivului proces complex.

Reieşind din prevederile Codului de procedură penală al Republicii 
Moldova (art. 216), constatăm obligaţia organelor de urmărire penală ca în 
cursul urmăririi penale şi judecării cauzei să stabilească cauzele şi condiţiile 
care au favorizat săvârşirea infracţiunii. De asemenea, în cazul în care aces-
tea au fost identificate, organul de urmărire penală este obligat să sesizeze 
persoana cu funcţie de răspundere sau organul respectiv cu privire la nece-
sitatea luării unor măsuri pentru înlăturarea acestor cauze şi condiţii (alin. 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

55

(1), art. 217). Astfel, deşi respectivele norme procesuale obligă în mod direct 
organele de urmărire penală să elucideze cauzele şi condiţiile infracţiunii 
concrete, totuşi acest fapt poate fi realizat eficient doar în cazul în care per-
soana responsabilă de acest proces va avea o pregătire criminologică cores-
punzătoare.

În urma identificării şi analizei cauzelor criminalităţii, constatării stă-
rii reale a acestui fenomen şi anticipării schimbărilor lui cantitative şi calita-
tive, pot fi propuse şi evaluate măsurile ce i se impun şi elaborate programe 
convingătoare de prevenire a criminalităţii, de resocializare şi reinserţie so-
cială a delincvenţilor. 

Abordarea potrivit căreia ştiinţa criminologică trebuie să se limiteze 
doar la faptele penal-condamnabile este una formal-juridică şi incompletă. 
Totodată, axarea doar pe aceste limite poate avea un impact negativ pentru 
practica prevenirii şi combaterii fenomenului criminal, fiindcă, în asemenea 
situaţii, aspectele contracarării sunt raportate doar la formele de comporta-
ment infracţional sancţionate de legea penală. Însă aceste forme de manifes-
tări se schimbă deseori, din care motive normele penale trebuie să fie condi-
ţionate şi argumentate din punct de vedere criminologic. Astfel, cunoscând 
principalele probleme studiate de criminologie, viitorul specialist nu se va 
limita doar la domeniul criminalităţii sub aspect juridico-penal şi la măsu-
rile procesuale de combatere a acesteia, ci va identifica şi evalua legităţile 
interacţiunii fenomenului infracţional cu alte forme de devianţe sociale, care 
se transformă ulterior în fapte sau chiar fenomene deosebit de periculoase 
pentru societate. În această ordine de idei, ca urmare a unei analize înteme-
iate din punct de vedere criminologic, pot fi înaintate o serie de măsuri cu 
caracter preventiv menite să influenţeze diminuarea criminalităţii şi a altor 
fenomene sau procese social-negative. Totodată, elaborarea unor strategii 
şi programe naţionale sau regionale de prevenire a infracţionalităţii pot fi 
realizate doar în baza constatărilor şi evaluărilor criminologice efectuate de 
personalul calificat care posedă cunoştinţe în acest domeniu.

Criminologia, bazându-se pe materialele empirice oferite de statistica 
penală sau de alte surse, studiază sub aspect teoretic criminalitatea şi tipuri-
le ei, infracţiunile, cauzele şi alte interconexiuni ale lor cu diferite fenomene 
şi procese, precum şi rezultatul măsurilor aplicate în domeniul prevenirii şi 
combaterii criminalităţii. Prin urmare, doar specialiştii cu o bună pregătire 
criminologică pot elabora recomandări privind desăvârşirea măsurilor de 
contracarare a fenomenului infracţional. O mare parte din aceste recoman-
dări urmează a fi luate în considerare şi de către alţi specialişti din sfera 
economiei, sociologiei, politologiei, jurisprudenţei de diferit profil în scopul 
studierii lor aprofundate prin prisma cunoştinţelor speciale şi elaborării 
unui complex de măsuri menite să înlăture sau să neutralizeze cauzele şi 
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condiţiile fenomenelor criminale.
În acest sens, doar criminologia oferă viitorilor specialişti din cadrul 

structurilor poliţieneşti sau al altor organe de drept cunoştinţe necesare şi 
informaţii cu privire la parametrii cantitativi şi calitativi ai criminalităţii, 
factorii criminogeni care influenţează asupra acestui fenomen, caracteris-
ticile persoanelor ce săvârşesc infracţiuni şi ale victimelor care au suferit 
consecinţele lor, precum şi deprinderi necesare procesului de prevenire şi 
combatere a infracţionalităţii.

Prin urmare, criminologia prezintă un interes deosebit pentru prac-
ticieni, fie pentru cei implicaţi nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie 
pentru cei angajaţi în diferite activităţi sociale care se pot confrunta cu feno-
menul criminal. Astfel, realizarea unei justiţii penale eficiente, optimizarea şi 
umanizarea reacţiei sociale faţă de fenomenul infracţional necesită o rapor-
tare permanentă la rezultatele cercetărilor criminologice.

Criminologia reflectă noţiunea de criminalitate; principiile de bază de 
care urmează să se conducă societatea în contracararea acestui fenomen; 
metodele şi mijloacele cu care trebuie operat în acest proces, luându-se în 
considerare nivelul, dinamica, structura şi caracterul criminalităţii; rolul or-
ganelor de drept în prevenirea şi combaterea fenomenului respectiv şi prio-
ritatea măsurilor aplicate în acest scop – pedeapsa sau măsurile preventive 
cu caracter economic, social, juridic, educaţional etc. Reieşind din conside-
rentele enunţate şi, în acelaşi timp, fiind o ştiinţă teoretică cu valenţe practi-
ce evidente, criminologia urmează a fi studiată obligatoriu de toţi studenţii 
de la cele trei cicluri de învăţământ universitar cu profil juridic şi poliţienesc, 
precum şi de reprezentanţii profesiilor umanitare, persoanele cu funcţii ma-
nageriale şi cele din cadrul diferitor organe de drept.

Știinţa criminologică oferă posibilitatea de a interpreta corect datele 
statisticii penale, fapt care permite elaborarea unor concluzii practice, cu re-
zolvări bine argumentate a multor probleme legate de procesul prevenirii şi 
combaterii criminalităţii. În acest context, devine clar unde este necesar de a 
aplica măsuri cu caracter economic, de a intensifica activitatea educaţională 
sau de a aplica eficient măsurile juridico-penale în privinţa anumitor tipuri 
de manifestări infracţionale. 

Prin urmare, principala finalitate pe care o urmăreşte pregătirea cri-
minologică a studenţilor din cadrul facultăţilor de drept şi a celor poliţieneşti 
constă în acumularea volumului necesar de cunoştinţe specifice domeniu-
lui de referinţă şi formarea, în baza acestora, a unor abilităţi utile activităţii 
profesionale centrată pe evaluarea corectă a stării fenomenului criminal, pe 
identificarea complexului cauzal al acestuia şi pe elaborarea sistemului de 
măsuri menit să prevină eficient infracţionalitatea. 

Printre organele de drept, cel mai important rol în prevenirea 
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criminalităţii îl are: Poliţia şi alte organe ale afacerilor interne, Procura-
tura, instanţele judecătoreşti, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul 
Naţional Anticorupţie. Aceasta este justificat prin faptul că atribuţiile res-
pectivelor organe ce ţin de implicarea lor în prevenirea infracţiunilor sunt 
stabilite în actele normative corespunzătoare care reglementează procesul 
în cauză. Totodată, este bine ştiut că poliţia exercită cel mai imens volum 
de activităţi cu caracter special-criminologic axat pe prevenirea crimina-
lităţii. Rolul ei specific în acest domeniu este determinat de diversitatea 
competenţelor şi atribuţiilor pe care le are, de spectrul larg al împuterni-
cirilor care îi permit începerea şi desfăşurarea urmăririi penale, realiza-
rea măsurilor speciale de investigaţie şi a altor activităţi antiinfracţionale, 
precum şi de existenţa în structura acesteia a diferitor servicii şi subdivizi-
uni specializate în prevenirea criminologică a infracţiunilor şi altor încăl-
cări de lege. Anume din aceste considerente, angajaţii organelor de drept 
menţionate, îndeosebi ai poliţiei, trebuie să posede atât cunoştinţe juridice 
specifice domeniului de activitate, cât şi un volum de cunoştinţe speciale 
cu caracter criminologic, fapt care le-ar permite să desfăşoare eficient ac-
tivitatea profesională dimensionată pe prevenirea criminalităţii şi a altor 
fenomene negative. 

Pe de altă parte, cel care va însuşi cunoştinţe elementare din domeniul 
criminologiei nu va privi problema criminalităţii ca ceva simplu şi abstract, 
conştientizând că nu este posibil de realizat contracararea fenomenului 
infracţional în toată complexitatea sa doar prin prisma activităţii organelor 
de drept.
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Justiţia pentru copii urmează a fi administrată cu profesionalism de 
către reprezentanţii organelor de resort implicaţi direct sau indirect în ac-
tivitatea de înfăptuire a justiţiei. Din categoria acestora, în primul rând, fac 
parte funcţionarii serviciilor poliţieneşti, care încă de la o fază incipientă a 
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procedurilor judiciare intră în contact direct cu copilul victimă, martor sau 
cu cel aflat în conflict cu legea.

Întru pregătirea profesioniştilor de înaltă calificare, care ar promova 
principiile şi standardele internaţionale prescrise în materie, este necesar 
de a modela instruirea lucrătorilor de poliţie în strictă consonanţă cu noile 
realităţi juridice parcurse de către societate.   În Republica Moldova, atât 
la nivel de legislativ, cât la nivel practic, au fost obţinute  unele progrese în 
ceea ce priveşte sistemul de justiţie prietenos copilului. Totuşi sunt necesare 
cercetări şi abordări continue pentru eliminarea multiplelor deficienţe 
cauzate de capacitatea insuficientă a sistemului. În acelaşi timp, instruirea 
în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile  este absolut necesară şi pentru 
asigurarea procesului de elaborare a viitoarelor politici şi programe, precum 
şi oferirea sugestiilor pentru domeniile care necesită o cercetare adiţională.

Ideea centrală pe care se axează prevenirea delincvenţei juvenile este 
ca copilul, aflat în conflict cu justiţia, să nu fie privit ca un potenţial infractor 
şi element negativ în cadrul societăţii, ci mai degrabă ca victimă a unor îm-
prejurări şi situaţii care îl împing să aleagă o cale delincventă de manifestare 
a personalităţii sale neformate. În afară de aceasta, justiţia pentru copii nu se 
rezumă doar la abordarea  procedurilor aplicabile copiilor aflaţi în conflict 
cu legea, dar şi a procedurilor aplicabile în privinţa copiilor care au o altă 
calitate procesuală (martor sau victimă).

Instruirea în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile urmează a fi 
realizată în cadrul a trei niveluri: cunoaştere, aplicare şi integrare. Nivelul de 
cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei 
conceptuale în domeniul administrării justiţiei privind copiii. Aplicarea se 
referă la consolidarea competenţelor de punere în practică de către poliţişti 
a principiilor şi standardelor comunitare existente în materie. În ultimă in-
stanţă, integrarea se referă la formarea capacităţilor de transfer al cunoştin-
ţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea spe-
ţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea 
proprie poziţiei şi argumentarea soluţiilor promovate.

Prevenirea delincvenţei juvenile presupune aplicarea unui ansamblu 
de măsuri juridice, administrative, sociale, psihologice, pedagogice etc. des-
tinate preîntâmpinării săvârşirii infracţiunilor şi contravenţiilor de către 
persoanele minore prin identificarea, neutralizarea şi înlăturarea cauzelor 
care stau la baza comiterii acestora.

Activitatea de prevenire a delincvenţei juvenile, ca orice activitate re-
alizată de către organele de drept, este bazată pe respectarea următoarelor 
principii fundamentale specifice:

 – Principiul respectării interesului superior al copilului. În toate 
deciziile luate de autorităţi, inclusiv de cele poliţieneşti, interesele superioa-
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re ale copilului trebuie să constituie o prioritate. 
 – Principiul legalităţii. În vederea excluderii abuzurilor din partea 

autorităţilor poliţieneşti, acţiunile preventive urmează a fi puse în aplicare 
în strictă conformitate cu normele prescrise în actele juridice naţionale 
şi internaţionale (convenţii internaţionale, Constituţie, legi, hotărâri de 
Guvern, ordine, instrucţiuni etc.). 

 – Principiul egalităţii și nondisicriminării. Acest principiu vizea-
ză egalitatea în drepturi şi nondiscriminarea copiilor la aplicarea măsurilor 
preventive în funcţie de anumite criterii (naţionale, rasiale, etnice, religie, 
sex, apartenenţă socială etc.).

 – Principiul cooperării.  Prevenirea delincvenţei juvenile este condi-
ţionată de  colaborarea eficientă între subiecţii prevenirii la nivel central şi 
local (poliţie, administraţia locală, asistenţa socială, organele de probaţiune, 
pedagogi, psihologi, medici de familie etc.).

 – Principiul abordării individuale. Măsurile preventive urmează a 
fi luate în conformitate cu nivelul de dezvoltare mentală şi comportamentală 
a copilului, determinate de trăsăturile biopsihosociale ale acestuia şi mediul 
din care provine.

 – Principiul abordării comunitare. Acest principiu presupune sen-
sibilizarea populaţiei, a mass-mediei, organizaţiilor nonguvernamentale şi a 
altor actori nestatali despre problemele delincvenţei juvenile. 

În afară de principiile sus-menţionate mai pot fi menţionate 
următoarele principii care direcţionează activitatea de prevenire a 
delincvenţei juvenile de către ofiţerul de sector:  principiul operativităţii; 
principiul respectării demnităţii umane; promovării valorilor non-violente 
la nivelul comunităţii; principiul responsabilizării; principiul protecţiei şi 
securităţii victimei; principiul evaluării dinamice a riscurilor; principiul con-
fidenţialităţii; principiul accesului la serviciile de consiliere şi resocializare; 
principiul neutralităţii şi imparţialităţii. 

Din punct de vedere practic prevenirea delincvenţei juvenile se reali-
zează în cadrul a trei niveluri:

 – prevenire primară;
 – prevenire secundară;
 – prevenire terţiară.

Prevenirea primară presupune o totalitate de măsuri organizatorice, 
juridice, economice şi sociale, care au drept scop reducerea cazurilor de im-
plicare a copiilor în activităţi şi comportamente delincvente, urmărindu-se 
scopul schimbării comportamentului social al acestora, reducerii premiselor 
care favorizează în mod direct şi indirect comiterea actelor ilegale şi descu-
rajării intenţiilor de comitere a acţiunilor ilicite.

Prevenirea primară are un caracter: 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

61

 – pre-delictual, adică se realizează la o etapă ante-factum comiterii in-
fracţiunilor şi contravenţiilor;

 – general, adică poate fi aplicată în privinţa unui număr nelimitat de 
persoane.

La baza acestui nivel de prevenire stau activităţi de informare şi de sen-
sibilizare a publicului larg referitor la delincvenţa juvenilă, precum şi de forma-
re a deprinderilor de siguranţă în vederea reducerii riscurilor de victimizare 
Rolul ofiţerilor şi subofiţerilor de sector în prevenirea primară a delincvenţei 
juvenile trebuie să fie unul proactiv şi se exprimă prin următoarele acţiuni:

 – prevenirea situaţiilor de risc şi minimizarea consecinţelor imprevi-
zibile în mediul/ anturajul copiilor;

 – desfăşurarea activităţilor de informare în locuri de agreement (ex. 
în perioada vacanţei de vară) cu adresarea recomandărilor preventive copii-
lor şi părinţilor cu privire la comiterea unor contravenţii/ infracţiuni.

 – desfăşurarea în instituţiile de învăţământ a activităţilor informativ-
educative (lecţii, întâlniri, simpozioane etc.) în vederea propagării normelor 
de drept şi promovării valorilor juridice;

 – încurajarea copiilor să fie cooperanţi şi să comunice organelor abili-
tate despre săvârşirea faptelor ilicite;

 – participarea la programe educaţionale de prevenire a delincvenţei 
juvenile şi de sensibilizare a opiniei publice;

 – acordarea suportului informaţional şi participarea la  campaniile 
naţionale şi/sau internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 
organizate de alţi parteneri sociali etc.

Prevenirea secundară a delincvenţei juvenile presupune o totalitate 
de activităţi ce sunt aplicate în privinţa copiilor aflaţi în situaţii de risc sau 
care sunt implicaţi în săvârşirea de contravenţii/ infracţiuni în scopul reori-
entării comportamentului şi întreruperii activităţilor ilicite.

Deosebirea dintre prevenirea primară şi cea generală constă în aceea că 
prima se realizează la nivel general, iar cea de a doua la nivel individual în privin-
ţa copiilor aflaţi în situaţii de risc sau care au săvârşit contravenţii/ infracţiuni.

Astfel, grupul-ţintă al prevenirii secundare îl constituie copiii aflaţi în situ-
aţii de risc şi copiii implicaţi în săvârşirea unor contravenţii/ infracţiuni. Din cate-
goria copiilor aflaţi în situaţie de risc fac parte: a) copiii supuşi violenţei; b) copiii 
neglijaţi; c) copiii care practică vagabondajul, cerşitul şi prostituţia; d) copiii lip-
siţi de îngrijire şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei acestora 
de la domiciliu din motive necunoscute; e) copiii părinţii cărora au decedat; f) 
copiii care trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă; g) copiii părinţii 
cărora refuză să-şi exercite obligaţiile părinteşti privind creşterea şi îngrijirea 
copilului; h) copiii care au fost abandonaţi de părinţi; i) în privinţa unuia dintre 
părinţii copilului este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizo-
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rie, curatelă sau tutelă); j) copiii victime ale infracţiunilor (Instrucţiunea metodi-
că de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a delincvenţei juvenile aprobată 
prin Ordinul Şefului IGP din 24.06.2019, pct. 4).

Din categoria acţiunilor de prevenire secundară a delincvenţei juveni-
le fac parte următoarele activităţi:

Identificarea copiilor care au comis contravenţii/ infracţiuni, precum 
şi a copiilor aflaţi în situaţii de risc. Sursele de identificare sunt: informaţi-
ile parvenite din partea rudelor, nu este exclus autodenunţul; informaţiilor 
parvenite de la diferite instituţii, cum ar fi instituţia de învăţământ, organele 
de asistenţă socială sau organele administraţiei locale; sesizări parvenite din 
partea cetăţenilor; autosesizarea, cum ar fi constatarea contravenţiei în tim-
pul exercitării atribuţiilor de serviciu de către poliţist etc.

Reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre copiii aflaţi în 
situaţie de risc sau despre copiii care au intrat în conflict cu legea. Plângerea/
denunţul se va înregistra în Registrul nr. 2 de evidenţă a altor informaţii cu 
privire la infracţiuni şi incidente (REI-2), după caz, în registrul nr. 1 de evi-
denţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni (REC-1), dacă va rezulta o bănu-
ială rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. În baza datelor deţi-
nute la momentul identificării cazului şi a celor obţinute de la copil, poliţistul 
de sector va completa Fişa de monitorizare a lucrului de prevenire cu copiii/
minorii delincvenţi/părinţii needucogeni (a se vedea Anexa nr. 1 din Instruc-
ţiunea metodică de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a delincvenţei 
juvenile aprobată prin Ordinul Şefului IGP din 24.06.2019).

Monitorizarea continuă a copiilor aflaţi în situaţii de risc. Fişa de monitori-
zare a lucrului de prevenire cu copiii/ minorii delincvenţi/ părinţii needucogeni, 
se înregistrează în Registrul de evidenţă a minorilor cu comportament delin-
cvent/ deviant şi părinţilor needucogeni, de către ofiţerul din cadrul Serviciului 
interacţiune comunitară al Secţiei securitate publică, desemnat de către şeful  
secţiei/ serviciului, după care se distribuie la Sectorul de poliţie (a se vedea Ane-
xa nr. 2 din Instrucţiunea metodică de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a 
delincvenţei juvenile aprobată prin Ordinul Şefului IGP din 24.06.2019).

Monitorizarea continuă a familiilor care prezintă diverse riscuri pentru 
copii. Sunt deosebit de importante vizitele, inclusiv inopinate la domiciliu 
atunci când mediul familial este instabil, tensionat, imprevizibil. Se recomandă 
ca aceste vizite să fie efectuate de poliţistul de sector, împreună cu asistentul 
social, în perioade cu risc sporit de săvârşire a contravenţiilor/ infracţiunilor.

Sesizarea instituţiilor competente cu privire la necesitatea de întreprin-
dere a măsurilor de înlăturare a cauzelor sau condiţiilor au stat la baza co-
miterii de contravenţii/ infracţiuni. Din categoria instituţiilor ce urmează a 
fi sesizate, de la caz la caz, fac parte: instituţiile de învăţământ, organul de 
tutelă şi curatelă, organele administraţiei locale, organele de asistenţă socia-
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lă şi de protecţiei a copiilor etc.
Identificarea locurilor cu risc sporit de comitere a faptelor social pericu-

loase de către copii în vederea realizării de razii periodice (discoteci, cluburi 
de noapte, baruri, clădiri vechi, parcuri etc.).

Constatarea contravenţiilor comise de minori conform procedurilor 
standard. Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfă-
şurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor 
privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire 
la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, 
după caz, a dosarului în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţio-
nare.  În procesele contravenţionale cu implicarea minorilor vor fi aplicate 
proceduri standard speciale  care se referă la copii cu respectarea strictă a 
prevederilor Codului contravenţional

Constatarea contravenţiilor comise privind neîndeplinirea obligaţiilor 
de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului potrivit legislaţiei 
contravenţionale. Sursele de informaţii pentru documentarea cauzelor de 
neîndeplinire a obligaţiilor de întreţinere a copilului pot fi variate, inclusiv: 
rapoarte/ informaţii disponibile cu privire la copil, observaţii şi interviuri 
cu copilul şi familia lui, discuţii cu asistentul social, reprezentanţii altor 
organizaţii, specialişti care cunosc situaţia copilului. Aceste informaţii pot 
fi adunate folosind o varietate de instrumente, inclusiv discuţii, interviuri, 
vizite la domiciliu, liste de verificare, activităţi, chestionare etc.

Ultimul nivel de prevenire a delincvenţei juvenile îl constituie preve-
nirea terţiară, care presupune totalitatea măsurilor/acţiunilor aplicate în 
privinţa copiilor care au intrat în contact cu sistemul de justiţie şi/sau se 
reîntorc în comunitate, ce sunt orientate spre reducerea riscului de recidivă 
prin tratament, educare şi reinserţie (reintegrare) socială.

Prevenirea terţiară se aplică în privinţa copiilor aflaţi în contact cu sis-
temul de justiţie, în scopul prevenirii săvârşirii de noi contravenţii/ infracţi-
uni şi reintegrării sociale a acestora.

Grup-ţintă al prevenirii terţiare îl formează următoarele categorii de 
copii: 

 – copii liberaţi de răspundere penală sau de pedeapsa penală cu apli-
carea măsurilor de constrângere cu caracter educativ; 

 – copii liberaţi de executarea pedepsei penale aflaţi în termen de pro-
bă (condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei; 

 – condamnaţi cu executarea parţială a pedepsei cu închisoarea; libe-
raţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen);

 – copii învinuiţi de infracţiuni, inclusiv cei în privinţa cărora nu au fost 
aplicate măsuri de constrângere sub formă de arest;

 – copii care au comis contravenţii/ infracţiuni şi au fost traşi la răs-
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pundere contravenţională/ penală; 
 – copii care permanent abandonează domiciliul sau serviciul de pro-

tecţie unde a fost plasat de către autoritatea tutelară locală/ teritorială;
 – copii care sistematic practică cerşitul, prostituţia, vagabondează şi/

sau comit alte fapte antisociale, inclusiv infracţiuni pentru care nu au atins 
vârsta răspunderii penale.

Rolul principal în prevenirea terţiară îl are organul de probaţiune, 
care previne delincvenţa juvenilă prin intermediul supravegherii în cadrul 
probaţiunii (cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor liberaţi de executarea 
pedepsei penale aflaţi în termen de probă). 

În baza principiului cooperării rolul poliţistului de sector în prevenirea 
terţiară a delincvenţei trebuie să fie unul proactiv şi se manifestă prin urmă-
toarele acţiuni: 

 – luarea la evidenţă nominală a copilului cu comportament deviant 
prin întocmirea Fişei de monitorizare a lucrului de prevenire cu minorii de-
lincvenţi sau părinţii needucogeni (a se vedea Anexa nr. 1 din Instrucţiunea 
metodică de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a delincvenţei juve-
nile aprobată prin Ordinul Șefului IGP din 24.06.2019) sau a copilului care 
a comis o infracţiune în Registrul de evidenţă a infracţiunilor comise de către 
minori şi cu participarea acestora (a se vedea Anexa nr. 4 din Instrucţiunea 
metodică de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a delincvenţei juve-
nile aprobată prin Ordinul Șefului IGP din 24.06.2019);

 – realizarea discuţiilor motivaţionale cu copilul pentru a-l educa în 
spiritul respectării valorilor sociale şi al bunelor moravuri; 

 – realizarea în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare  a vi-
zitelor la domiciliul copilului şi familiei în scopul evaluării iniţiale sau com-
plexe a situaţiei copilului şi familiei;

 – supravegherea modului de executare a măsurilor de constrângere 
cu caracter educativ aplicate copiilor;

 – asistarea organelor competente pentru asigurarea participării copi-
lului la programele de tratament cu caracter medical şi celor de reducere a 
comportamentului delincvent;

 – instituirea unor cerinţe specifice, ce vizează comportamentul copi-
lului în comunitate (se stabilesc prin avertizare scrisă sau se aplică de către 
instanţele judecătoreşti ori prin planul individual elaborat de către autorita-
tea tutelară locală/ teritorială şi consilierii de probaţiune);

 – acordarea asistenţei autorităţii tutelare locale/ teritoriale la înain-
tarea demersului privind lipsirea de drepturile părinteşti sau limitarea exer-
citării anumitor drepturi de părinte, privind plasarea copiilor în case de tip 
familial sau în alte forme de îngrijire (se aplică de către instanţele judecăto-
reşti la iniţiativa autorităţii tutelare locale/ teritoriale).
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Respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţe-
nilor constituie o preocupare continuă a unui stat democratic. Una dintre 
căile prin care poate fi atins acest deziderat o constituie curmarea fenome-
nului infracţional. Scopul dat este realizat prin elaborarea şi aplicarea unui 
complex de mijloace şi măsuri, care în ansamblul său formează politica pu-
blică în domeniul controlului social asupra criminalităţii. Pentru desemna-
rea acestei direcţii de activitate a statului sunt utilizate mai multe noţiuni, 
cum ar fi: politica penală, politica juridico-penală, politica anticrimă etc. a 
statului. În doctrina juridică naţională, dar în special în cea internaţională (în 
speţă, doctrina rusă) vom regăsi multiple şi diverse definiţii ale noţiunii de 
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„politică penală”. Nu ne vom opri asupra analizei acestora, cu atât mai mult 
cu cât o astfel de analiză critică a fost efectuată de către cercetătorii autoh-
toni. Vom aduce drept exemplu studiul efectuat de către dr. Valeriu Bujor în 
coautorat cu T. Ciaglic [1, p. 14-18].

Până la urmă, politica penală ţine de elaborarea şi aplicarea cadrului 
normativ penal, realizată prin criminalizarea, penalizarea, depenalizarea 
faptelor, dar şi procedura de judecare şi executare a pedepselor aplicate 
pentru săvârşirea acestora care, la rândul lor, au un rol determinant în atin-
gerea scopurilor şi sarcinilor dreptului penal – apărarea valorilor şi relaţiilor 
sociale împotriva infracţiunilor, inclusiv prevenirea săvârşirii de infracţiuni.

Politica penală constituie una din activităţile interne ale fiecărei ţări. 
Conţinutul de bază al politicii penale îl constituie lupta cu criminalitatea, iar 
una din părţile care o alcătuiesc este politica juridico-penală care şi defineş-
te metodele juridico-penale şi mijloacele luptei cu criminalitatea, principiile 
legii penale şi ale răspunderii penale, abordările privind perfecţionarea le-
gislaţiei penale, inclusiv determinarea cercului de fapte pasibile de răspun-
dere şi pedeapsă penală,  dar şi reglementarea sancţiunilor juridico-penale.

Toate aceste chestiuni se bazează, în principiu, pe dreptul penal ma-
terial care este disciplina de bază în instituţiile de învăţământ superior cu 
profil juridic, inclusiv, în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM. Disciplina 
pusă în discuţie este predată la anii 2 şi 3 la facultăţile Academiei, este o 
disciplină din cadrul examenului de licenţă care este susţinut la finalizarea 
studiilor de către studenţii instituţiei menţionate.

În anii de absolvire studenţii Academiei studiază discipline speciale ca 
„Tehnica încadrării juridice a infracţiunilor”, „Victimologia” etc. Toate aces-
tea, luate împreună, au drept scop aprofundarea cunoştinţelor pe diverse 
direcţii ale dreptului penal, dezvoltarea unor competenţe practico-aplicative 
şi deprinderi de aplicare a normelor dreptului penal.

La general, Academia furnizează un produs finit în persoana absol-
venţilor care sunt destul de pregătiţi teoretic în domeniul dreptului penal, 
care au capacitatea de a aplica corect şi competent prevederile dreptului pe-
nal, activând în diverse domenii şi funcţii din cadrul MAI şi IGP. În acelaşi 
timp, nu trebuie să uităm că orice colaborator al OAI, indiferent de funcţia 
pe care o deţine, este şi subiect al politicii penale, care realizează nemijlocit 
prescripţiile conceptuale ale acesteia prin intermediul activităţii de aplicare 
a dreptului. Tot el, ca reprezentant al OAI, configurează şi practica care, la 
rândul său, constituie un izvor al perfecţionării legislaţiei, în special, penale. 
Trebuie menţionat faptul că OAI au şi înfăptuiesc sarcini multifuncţionale de 
luptă cu criminalitatea. Activitatea acestora cuprinde şi domeniul constată-
rii, relevării şi înregistrării infracţiunilor, urmărirea penală a infracţiunilor 
săvârşite, trimiterea cauzelor penale în instanţa de judecată, inclusiv pune-
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rea în executare a hotărârilor instanţelor de judecată pronunţate în privinţa 
infractorilor, şi nu în ultimul rând, activitatea de resocializare a persoanelor 
care au executat pedeapsa penală. La orice etapă sau sector al activităţii sale,  
colaboratorul OAI nu doar realizează politica penală, dar poate să influenţe-
ze substanţial elaborarea doctrinei politicii penale, formarea şi perfecţiona-
rea legislaţiei în domeniul contracarării şi luptei cu criminalitatea.

Din acest motiv, când discutăm despre managementul sau dirijarea în 
domeniul instruirii/ învăţământului, trebuie avut în vedere faptul că însuşi 
managementul poate fi privit sau abordat sub două aspecte. Primul – mana-
gementul  în scopul menţinerii sistemului, susţinerii stabilităţii acestuia, al 
doilea – mişcarea sistemului, trecerea acestuia într-o altă dimensiune calita-
tivă, adică dezvoltarea continuă.

Considerăm că pregătirea sau instruirea formabililor în contextul dez-
voltării la aceştia a calităţilor inerente subiecţilor politicii penale şi constituie 
cel de-al doilea aspect al managementului în instruire sau învăţământ. Din pă-
cate, acest aspect este ignorat în prezent în cadrul Academiei. În currriculu-
mul la disciplina dreptul penal nu există o astfel de temă şi doar în manualul 
de drept penal (partea generală) al regretatului profesor Alexandru Borodac 
regăsim un paragraf dedicat subiectului „Politica penală a RM”. Profesorii de 
drept penal (pg) din cadrul catedrei ştiinţe penale menţionează la prelegerile 
publice despre politica penală, evidenţiind doar tangenţial anumite prevederi, 
instituţii care s-ar referi la subiectul pus în discuţie şi doar în cuprinsul temei 
de iniţiere în materia dreptului penal. Pe tema dată nu sunt prevăzute ore de 
seminarii sau ore practice, respectiv, studenţii foarte repede dau uitării infor-
maţia relatată sau o ignorează.

Din punctul nostru de vedere, dezvoltarea învăţământului sub aspec-
tul abordat poate fi realizată prin concretizarea consecventă a prevederilor 
politicii penale în cadrul studierii şi altor teme sau subiecte ale cursului de 
drept penal, prin identificarea problemelor ce ţin de evaluarea legislaţiei 
penale în vigoare, care, din păcate, nu se evidenţiază sau se caracterizează 
prin perfecţiune absolută, inclusiv, practica de aplicare a legislaţiei penale 
nu este, la fel, perfectă.

Studenţii, în procesul însuşirii materiei de domeniul dreptului penal, 
nu trebuie doar să cunoască la perfecţie prevederile legii penale, dar şi să 
identifice perspectiva pentru perfecţionarea legislaţiei, adaptarea acesteia 
la realităţile cotidiene, astfel încât prevederile legii să fie clare şi aplicabi-
le, fără ca să fie încălcate anumite drepturi sau libertăţi ale cetăţenilor. Mai 
mult ca atât, studentul trebuie să conştientizeze tendinţele politicii penale 
ale statului pentru evaluarea adecvată a acestora şi pentru a le realiza corect 
în practica de viitor.

Nu trebuie ignorat nici aspectul istoric al dezvoltării legislaţiei penale 
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în general, dar şi al normelor sale în particular. La anumite perioade istorice, 
legislaţia reflectă tendinţele politicii penale din acea perioadă, corespunză-
tor, anumite norme juridico-penale sunt modificate sau completate, excluse 
sau suplinite prin conferirea caracterului penal. Profesorul are menirea de 
a explica parcursul istoric al anumitor norme penale, adică din ce motive 
dispoziţia acesteia era prezentată într-o anumită formulare, şi de ce a fost 
modificată, care este perspectiva unei sau altei norme pentru viitor etc. Stu-
denţii trebuie formaţi într-o manieră ca ei să manifeste iniţiativă, să poată 
pune întrebări dar şi să răspundă la ele. Capacitatea respectivă, în comun cu 
alte abilităţi, alcătuiesc competenţele de integrare.

Studenţii Academiei trebuie să fie pregătiţi şi pentru procesul de ela-
borare a legislaţiei. În calitate de bază pentru această competenţă poate ser-
vi activitatea lor ştiinţifică. În cadrul catedrelor activează cercurile ştiinţifice 
studenţeşti, sunt organizate victorine şi conferinţe ştiinţifice. Spre regretul 
nostru, activitatea respectivă se limitează doar la perioada aflării studenţilor 
noştri în incinta Academiei. Mai mult ca atât, activitatea menţionată nu tre-
buie redusă doar la cercetări pur teoretice. Considerăm oportună implicarea 
studenţilor în proiecte cu aplicabilitate practică. Catedra „Știinţe penale” a 
elaborat în acest sens mai multe recomandări, studenţii, în special cei de la 
ciclul II (studii superioare de master) sunt obligaţi să publice articole ştiin-
ţifice pentru a fi admişi la susţinerea publică a tezei de master, să studieze 
şi să analizeze situaţia statistică cu referire la criminalitate şi să vină cu pro-
puneri concrete de redresare a situaţiei criminogene din zona geografică în 
care activează.

Propunerile de lege ferenda privind perfecţionarea legislaţiei penale, 
bine argumentate şi fundamentate teoretic, trebuie aduse la cunoştinţa nu 
doar a publicului interesat de probleme de jurisprudenţă, dar şi să ajungă 
la organele cu iniţiativă legislativă, prin intermediul publicării rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice sau prin alte moduri.

Concluzionând, putem afirma cu certitudine că pentru a realiza o pre-
gătire profesională adecvată a viitorilor colaboratori ai OAI este absolut ne-
cesar ca tema „Politica penală a RM” să fie studiată mai aprofundat în cadrul 
unităţii de curs „Drept penal (Partea generală), astfel încât studenţii să con-
ştientizeze importanţa cunoaşterii conţinutului şi prevederilor acesteia, a 
tendinţelor şi perspectivelor sale.
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Анотація
Розглянуто перспективи впливу безперервної освіти на формування 

та підвищення професійної компетентності працівників Національної поліції 
України. Зазначено, що під час проведення реформи правоохоронних органів та 
створення Національної поліції, підготовки кадрів для неї та організації післяди-
пломної освіти (перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо) керівництвом 
держави, Міністерством внутрішніх справ ураховано досвід провідних країн 
світу. Визначено систему післядипломної освіти поліцейських як цілісну підси-
стему в системі державного управління. Проаналізовано особливості освіти, 
вдосконалення системи післядипломної освіти та необхідність впровадження 
в Україні концепції «освіта впродовж життя», де обидві сторони є суб’єктами 
педагогічного процесу.

Констатовано, що вивчення зарубіжного досвіду сприятиме вирішенню 
таких важливих питань, як організація підготовки поліцейських, зміна векто-
ра державного управління у сфері забезпечення правопорядку та законності, за-
хисту прав і свобод людини та громадянина. За основу взято розгляд поняття 
«безперервна освіта», акцентовано увагу на рівень «популяризації» в українсько-
му освітньому просторі. 

Ключові слова: навчальний процес, післядипломна освіта, безперервна 
освіта, форми навчання, поліція, працівники правоохоронних органів.

Annotation
Prospects for the impact of continuing education on the formation and improvement 

of professional competence of the National Police of Ukraine are considered. It is noted 
that during the reform of law enforcement agencies and creation of the National Police, 
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Мета. Дослідження перспектив впливу безперервної освіти на 
підвищення професійної компетентності працівників Національної 
поліції України.

Виклад основного матеріалу. Освіта є основою всебічного роз-
витку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, за-
порукою розвитку суспільства. 

Дослідження показують, що однією із стержневих реформ пра-
воохоронних органів, безперечно було створення Національної поліції 
України, адже безпека громадян, захист їх прав і свобод, подолання ко-
рупції, ефективна протидія злочинності - це ті невідкладні завдання, 
без вирішення яких неможливо приєднатися до Європейського Союзу. 

У прийнятому Законі України «Про Національну поліцію» було 
визначено завдання та принципи її діяльності. Разом з цим стало зро-
зуміло, що стара міліцейська система підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів, яка в своїй основі була сформована ще 
за радянських часів, не відповідає реаліям сьогодення. Адже здатність 
до систематичної, самостійно організованої пізнавальної діяльності, 
спрямованої на продовження власної освіти в загальнокультурному і 
професійному аспектах, є необхідною умовою успішного розвитку та 
професійної діяльності правоохоронця.

За роки незалежності виокремилося два основні напрями рефор-
мування системи професійної підготовки кадрів для правоохоронних 
органів. Характерною рисою першого є реформування професійної 
освіти та вихід навчальних закладів МВС України на рівень найкращих 

training for it, organization of postgraduate education (retraining, advanced training, 
etc.) by the leadership of the state, the Ministry of Internal Affairs takes into account the 
experience of leading countries.

The system of postgraduate education of police officers as an integral subsystem in 
the public administration system is defined. The peculiarities of education, improvement 
of the system of postgraduate education and the need to implement the concept of 
«lifelong learning» in Ukraine, where both parties are subjects of the pedagogical 
process, are analyzed. 

It was stated that that the study of foreign experience will contribute to the 
solution of such important issues as the organization of police training, changing 
the vector of state management in the field of law and order, protection of rights and 
freedoms of man and citizen.

The concept of «continuing education» is taken as a basis, attention is focused on 
the level of «popularization» in the Ukrainian educational sphere.

Keywords: educational process, postgraduate education, continuing education, 
forms of education, police, law enforcement employees.
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вітчизняних академічних юридичних шкіл з подальшим утверджен-
ням університетських стандартів, другого – упровадження безперерв-
ної форми підготовки фахівців.

Зважаючи на те, що сучасна система післядипломної освіти пра-
цівників Національної поліції має ґрунтуватися на прийнятій за стра-
тегічну в цивілізованих країнах світу концепції неперервної освіти, 
оскільки психолого-педагогічні дослідження довели, що люди здатні 
успішно навчатися протягом всього життя, а набуті знання становлять 
підґрунтя для власних висновків, узагальнень та практичних дій, при 
організації післядипломної освіти для працівників поліції, було врахо-
вано успішний досвід провідних країн світу. Це є логічним і зрозумі-
лим, адже сучасне суспільство вимагає від поліцейського освіченості, 
здатності до самоосвіти та самовдосконалення. 

Наразі післядипломна освіта поліцейських здійснюється на за-
гальних засадах, визначених Законом України «Про вищу освіту» та з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Націо-
нальну поліцію», та може здійснюватися безпосередньо в підрозділах 
поліції або в навчальних закладах, у тому числі, на договірних умовах.

Варто виділяти три основні складові: набуття практичних нави-
чок, мотивацію службової діяльності, культуру поведінки. Адже вну-
трішня мотивація є вирішальною обставиною, яка перетворює людину 
на професіонала, зокрема поліцейського, при цьому потрібно заохочу-
вати і розвивати такі духовні установки особистості, як професійне 
покликання, почуття самоповаги та гордості професіонала, нарешті, 
патріотизм.

Безперервна освіта є всесяжною за повнотою, індивідуалізова-
на за часом, темпами та спрямованістю, і це надає кожній особистості 
можливості для реалізації власної програми її отримання та поповнен-
ня протягом всього життя. Зважаючи на це, передові суспільства нама-
гаються знайти свoю мoдель бeзперервної ocвіти.

За кордоном провідними ідеями навчання дорослих та побудо-
ви навчальних курсів у системі додаткової освіти дорослих є емпіричні 
теорії навчання («experiential learning theories»), центральним концеп-
том яких є досвід («learning experience»). При цьому розробляються 
педагогічні технології, орієнтовані на самовдосконалення, розвиток 
рефлексії, усвідомлення особистого досвіду для підвищення компетен-
ції, використання для покращання власного життя.

Концепція освіти впродовж життя «life long learning», яка доз-
воляє людині адаптувати і розвивати свої компетенції і професійні 
навички у відповідності до вимог сучасності, набуває особливої ваги, 
оскільки є безперервним процесом набуття знань, розвитку професій-
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них та особистісних компетентностей, що здійснюється через різні 
форми освіти та самоосвіту, забезпечує можливість самореалізації пра-
цівників Національної поліції. Доступність до освітньо-інформаційних 
знань та необхідність використання нової формули освіти – «освіта 
через усе життя» є об’єктивними умовами самореалізації працівників 
Національної поліції. Така освіта поєднує будь-яке навчання протягом 
усього життя і може мати різні форми, рівні і тривалість. Наразі виді-
ляють три основні форми освіти:

– формальна: початкова, загальна середня, середня спеціальна, 
вища, освіта після закінчення ВНЗ (аспірантура й докторантура), під-
вищення кваліфікації та перепідготовка;

– неформальна: професійно спрямовані й загальнокультурні кур-
си навчання в центрах освіти, інтенсивного навчання, семінари, май-
стер-класи;

– інформальна є загальним терміном для освіти за межами 
стандартного освітнього середовища (індивідуальна пізнавальна ді-
яльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок 
власної активності людей в культурно-освітньому середовищі, читан-
ня, подорожей, засобів масової інформації тощо).

Ці форми передбачені новим Законом «Про освіту», який легіти-
мізує різні форми навчання, створює підґрунтя для післядипломної 
освіти, а також упровадження концепції «освіти впродовж життя», 
і, вочевидь, знайдуть продовження в процесі подальшого реформування 
освіти в Україні. Закон дозволяє застосовувати різні форми підвищення 
кваліфікації (очна, заочна, екстернатна, дистанційна, дуальна - поєд-
нання навчання в навчальних закладах і на робочому місці, здобуття 
освіти на робочому місці тощо).

Однак, якими б досконалими не були закони, технічне оснащення 
Національної поліції, знання, світогляд, особиста культура, мотиви 
вчинків і реальні соціальні дії визначають ступінь успіху поліцейської 
діяльності, адже для успішного виконання службового та громадян-
ського обов’язку, сучасний правоохоронець має володіти глибокими про-
фесійними знаннями й уміннями в різних галузях.

Ефективні результати самоосвіта дає лише у тому випадку, коли 
вона здійснюється цілеспрямовано, рівномірно й систематично, а під-
вищення вимог до якості освіти та праці поліцейського є нагальною 
проблемою та умовою його неперервної освіти. Це може бути реалізо-
вано на основі впровадження інноваційного підходу в післядипломній 
освіті як складової єдиної системи неперервної освіти. 

При цьому досконала організація самоосвіти працівників На-
ціональної поліції України залежить від багатьох факторів: моти-
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вів самоосвіти, об’єктивної і суб’єктивної значущості, теоретичної і 
практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати са-
моосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану тощо.

Нестабільність соціально-економічних відносин, переоцінка цін-
ностей у різних сферах суспільного життя знаходять своє відображен-
ня і в діяльності поліцейського. Ця професія є однією з найскладніших 
у сучасному суспільстві, адже воно вимагає від працівника поліції ви-
сокого культурного рівня, освіченості, здатності до самоосвіти та са-
мовдосконалення, уміння застосовувати свої знання в різних сферах 
правоохоронної діяльності, що об’єктивно потребує переосмислення 
наявної системи підготовки кадрів для поліції. 

Наразі у системі професійної підготовки можна умовно визначити 
певні освітні рівні: спеціальна початкова підготовка; навчання в освітніх 
установах вищої професійної освіти МВС України; підвищення кваліфі-
кації та перепідготовка (додаткова професійна освіта); навчання в про-
цесі практичної діяльності (службова підготовка). Водночас безперерв-
ність супроводжується спеціалізацією професійної підготовки (досудове 
розслідування, кримінальна поліція, громадська безпека, психологія, кі-
бербезпека), а також проведенням прикладних наукових досліджень на 
замовлення органів і підрозділів МВС та Національної поліції України.

У документі Європейської Комісії концепція «Перетворимо Євро-
пейський простір навчання впродовж життя реальністю» виступає як 
один з основних компонентів європейської соціальної моделі, який перед-
бачає наступні рівні її реалізації: національний (передбачає досягнення 
різноманітних цілей (економічних, соціальних, політичних, культурних, 
персональних); інституційний (створення відповідних університетських 
структур); університетських підрозділів (взаємозв’язок між концепцією 
навчання впродовж життя та університетськими програмами). 

Сьогодні розвиток освіти із використанням сучасних технологій 
набуває все більшої популярності. Одним із успішних є громадський про-
єкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) «Prometheus» із власною 
онлайн-платформою. Його мета - взаємопов’язані цикли курсів із найак-
туальніших для країни тем (право, IT, іноземні мови, історія тощо). Пер-
шими курсами проєкту є: «Основи програмування мовою Python» викла-
дача КПІ Н.Павлюченка, «Розробка та аналіз алгоритмів» викладача КПІ 
О.Молчановського, «Історія України: від Другої світової війни до сучаснос-
ті» викладача КНУ ім. Т.Шевченка І.Патриляка, та «Фінансовий менедж-
мент» викладача Києво-Могилянської бізнес-школи О.Геращенка.

Наразі «Prometheus» представляє різноманітні напрями (підпри-
ємництво, основи державної політики та інформаційної безпеки, іс-
торія України, IT технології тощо) та налічує аудиторію у сотні тисяч 
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слухачів, пропонує десятки безкоштовних онлайн-курсів. До співпраці 
залучено фахівців-практиків, представників відомих компаній (IBM, 
Microsoft, VideoGorillas, EPAM тощо), викладачів провідних ВНЗ (КНУ 
ім.Т.Шевченка, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», Києво-Могилянська акаде-
мія, Університет Торонто тощо). 

Нині в Україні ще не врегульовані ключові проблеми нефор-
мальної освіти, відсутні спеціальні концепції та програми. Тому вкрай 
важливо найближчим часом вжити дієвих заходів для подолання від-
ставання у цій сфері, а також більш широке застосування у навчанні су-
часних новітніх технологій (дистанційне навчання, своєчасне проход-
ження додаткового навчання у системі післядипломної освіти, у тому 
числі, Міністерства внутрішніх справ України тощо).

Сьогодення висуває перед правоохоронцями такі вимоги, як про-
фесіоналізм, мобільність, здатність до використання на практиці потоку 
інформації, що швидко зростає. За сучасних швидкозмінних умов систе-
ма вищої відомчої освіти не може забезпечити знаннями на все життя. 
Наразі можна спрогнозувати, що в подальшому працівники поліції про-
довжуватимуть післядипломну освіту за новими, сучасними правилами, 
методиками та технологіями, напрацьовувати які необхідно вже сьогод-
ні, використовуючи наявний вітчизняний та іноземний досвід.
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FORMAREA COMPETENȚEI PROFESIONALE VICTIMOLOGICE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POLIȚIENESC

Gheorghe GLADCHI,
doctor habilitat în drept, profesor universitar al Catedrei

„Drept penal şi criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

Pe lângă multitudinea de probleme cu care se confruntă societatea 
noastră în condiţiile actuale ale etapei de tranziţie, creşterea criminalităţii este 
una dintre cele mai alarmante. La cel mai înalt nivel, prevenirea şi combate-
rea criminalităţii este proclamată drept o sarcină prioritară. În acest scop, în 
ultimul timp se încearcă aplicarea unui şir de mijloace şi măsuri cu caracter 
organizatoric, precum şi perfecţionarea cadrului legislativ în vigoare.

Totodată, practica curentă atestă cu lux de amănunte că pentru orga-
nizarea eficientă a activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii este 
nevoie, înainte de toate, de o evaluare ştiinţifică a esenţei cauzelor şi con-
diţiilor ce duc la comiterea infracţiunilor, de o analiză la rece şi obiectivă a 
motivului, comportamentului şi rolului tuturor părţilor implicate. Din acest 
punct de vedere, perspective noi şi deosebit de promiţătoare la nivel teore-
tic, dar mai ales cu semnificaţie practică, este capabilă să ne ofere valorifica-
rea ajunsurilor victimologiei [1, p. 5-6].

Trebuie să constatăm cu regret că victimologia nu a prins încă rădă-
cini viguroase în mediul ştiinţifico-juridic din ţara noastră. O atare stare de 
lucruri condiţionează, eminamente, nu doar insuficienţa, ci chiar ignorarea 
aplicării ajunsurilor victimologiei contemporane în vederea perfecţionării 
cadrului legislativ şi practicii judiciare de combatere a infracţionalismului. 
Or, acestea riscă doar să sporească decalajul dintre gradul de civilizaţie al 
societăţii moldave şi lumea înconjurătoare.

Această tendinţă negativă trebuie şi poate fi depăşită, în primul rând, 
prin adoptarea şi promovarea la nivel statal a unei politici victimologice. Se 
are în vedere crearea unei baze legislative, instituirea unei practici şi aplica-
rea unei „ideologii” judiciare adecvate, îndreptate spre reducerea victimiză-
rii cetăţenilor, înlăturarea izvoarelor de tensiune socială, precum şi orientate 
spre integrarea potenţialelor victime ale infracţiunilor şi abuzului de putere 
în viaţa cotidiană. Cu atât mai mult cu cât fundamentul unui asemenea cadru 
legislativ şi „ideologii” judiciare există deja, fiind consfinţit în Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, adoptată prin Rezoluţia 217 A (3) a Adunării 
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Generale a ONU din 10 decembrie 1948; Convenţia Europeană pentru Apă-
rarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,  adoptată la Roma 
în noiembrie 1950; Convenţia Europeană despre compensarea pagubei vic-
timelor infracţiunilor de violenţă, adoptată de Consiliul de Miniştri al Con-
siliului Europei la 24 noiembrie 1983; Declaraţia Congresului VII al ONU cu 
privire la prevenirea criminalităţii şi tratamentul delincvenţilor „Principiile 
fundamentale ale justiţiei faţă de victimele infracţiunilor şi abuzului de pute-
re”, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 29 noiembrie 1985; Convenţia 
împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 
1984; Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 
20 noiembrie 1989 la New York; Convenţia Internaţională privind elimina-
rea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată la 18 decembrie 
1979 la New York; Convenţia pentru reprimarea traficului de fiinţe umane 
şi a exploatării prostituţiei semenilor, adoptată prin Rezoluţia 317 (IV) din 2 
decembrie 1949 a Adunării Generale a ONU etc.

Pe de altă parte, eficienţa unei asemenea politici victimologice este de 
neconceput fără o organizare şi asigurare informaţională corespunzătoare. 
În acest context, se impune cu prioritate formarea specialiştilor în domeniul 
prevenirii victimologice, crearea instituţiilor de învăţământ şi cercetare şti-
inţifică specializate, în primul rând, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
şi Ministerului Justiţiei. Astfel, în instituţiile de învăţământ poliţieneşti ale 
Germaniei se predă un curs special despre bazele victimologiei, format din 
prelegeri şi seminare de aplicare a conţinutului teoretic al acestei discipline 
în practica poliţienească. În toate instituţiile de învăţământ din Marea Brita-
nie – din şcoala primară până în universităţi – se desfăşoară ore de victimo-
logie aplicată. Doritorii pot nu numai să asiste la lecţii, dar şi să participe la 
traininguri speciale, să înveţe procedee de autoapărare şi să obţină deprin-
deri de conduită optimală în situaţii extreme. Cercetările ştiinţifice victimo-
logice în Japonia sunt realizate nu doar în instituţiile de cercetare juridice, 
dar şi în instituţiile ştiinţifice de cercetare poliţieneşti, care sunt înzestrate 
cu laboratoare speciale de psihologie sau în domeniul educaţiei care studia-
ză personalitatea şi comportamentul victimelor, prejudiciul cauzat acestora, 
relaţiile victimelor cu infractorii [2].

Nu credem că, actualmente, există factori obiectivi ce ar împiedica 
încercarea de a depăşi „întârzierea” existentă în instruirea victimologică a 
cadrelor pentru organele afacerilor interne, adică a acelei categorii de spe-
cialişti, care, prin definiţie, se află pe linia întâi de luptă în apărarea legii şi 
ordinii publice.

În această ordine de idei, se impune necesitatea selectării corespun-
zătoare a persoanelor pentru activitatea lor în organele afacerilor interne, 
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adică să se ia în considerare particularităţile lor psihologice care le-ar asi-
gura, faţă de victimă, un comportament cult şi plin de tact şi organizarea în 
cadrul subdiviziunilor de prevenire ale organelor de interne a unui serviciu 
victimologic complex de consultanţă psihologico-pedagogică.

În asemenea condiţii, putem spera că, spre exemplu, şeful de post, fiind 
înarmat cu cunoştinţe teoretice victimologice şi îndrumat de serviciul victi-
mologic corespunzător, va fi capabil să organizeze evidenţa, în scop profilac-
tic, a persoanelor care deja au fost sau pot deveni victime ale infracţiunilor, 
dacă este reliefată victimitatea lor; să întocmească documentele informative 
speciale (fişe de evidenţă, dosare) privind cele mai periculoase, în plan vic-
timologic, obiecte şi spaţii ce ar conţine: a) caracteristicile calitative şi canti-
tative ale infracţiunilor comise la obiectul şi pe teritoriul dat; b) categoriile 
tipice ale infractorilor şi victimelor, pornind de la „ataşarea” lor stabilă faţă 
de obiectul sau teritoriul  dat; c) cele mai tipice situaţii criminogene după 
apariţia şi realizarea acestora.

Drept rezultat, şeful de post va obţine o „hartă victimologică” a teri-
toriului din subordine, fapt ce va contribui la executarea atribuţiilor sale 
de serviciu la un nivel calitativ. Totodată, va fi importantă contribuţia sa la 
completarea bazei naţionale de date despre victime, personalitatea, com-
portamentul şi rolul lor în mecanismul infracţional [3, p. 76-77]. Rezultatele 
valorificării ştiinţifice a informaţiei acumulate în această bază naţională de 
date cu privire: la trăsăturile personalităţii victimei infracţiunii; la compor-
tamentul victimelor în diverse situaţii caracteristice diferitor categorii de 
infracţiuni; la raportul dintre victimă şi infractor, măsura în care acesta a 
determinat caracterul şi dinamica actului criminal, la selectarea victimei de 
către infractor şi metoda de comitere a faptei penale; la situaţiile în care se 
realizează calităţile personale atât ale victimei, cât şi ale infractorului, cu alte 
cuvinte, situaţiile „care îşi aşteaptă” infractorul şi victima concretă etc., siste-
matizate şi perfectate corespunzător, credem că vor contribui considerabil 
la sporirea eficienţei activităţii de prevenire victimologică a infracţiunilor, 
inclusiv a activităţii poliţistului de sector.

Un scop esenţial al victimologiei este perfecţionarea normelor juridi-
co-penale şi elaborarea unor metodici şi măsuri practice, menite să contri-
buie la prevenirea situaţiilor, în care motiv pentru actul criminal poate de-
veni personalitatea sau comportamentul victimei. Or, pornind de la studiul 
victimei unei infracţiuni, al personalităţii ei şi caracteristicilor sale biologice, 
psihologice, morale şi socio-culturale, al relaţiilor acesteia cu delincventul şi 
al rolului pe care l-a jucat în geneza delictului, victimologia are drept scop 
stabilirea anumitor reguli şi principii de care depinde comportamentul vic-
timei.

Tocmai de aceea, ignorarea ajunsurilor teoretice şi recomandărilor 
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practice ale victimologiei nu mai poate fi tolerată nici în activitatea curen-
tă a cadrelor din organele de urmărire penală, a instanţelor de judecată, a 
instituţiilor penitenciare autohtone etc. Pentru ofiţerii de urmărire penală 
devine deja axiomatic faptul că victima trebuie să fie tratată omeneşte şi nu 
doar ca o sursă potenţială de probe. Un specialist familiarizat cu victimologia 
ar şti, spre exemplu, că victimele nu se simt în siguranţă alături de infractor, 
în acelaşi local unde a fost săvârşită infracţiunea, dacă nu i s-a permis să-şi 
schimbe hainele (mai ales femeile), dacă agresorul încă n-a fost reţinut şi 
într-un fel sau altul ameninţă să se răfuiască cu victima care l-a denunţat 
organelor de urmărire penală etc.

Pentru descoperirea reuşită a infracţiunilor, cercetarea rapidă şi 
deplină a acestora sunt necesare noi abordări, metodologii de descoperire, 
cercetare şi prevenire a infracţiunilor. O abordare nouă în domeniul desco-
peririi şi cercetării infracţiunilor este folosirea de către ofiţerul de urmărire 
penală a datelor şi cunoştinţelor victimologice. Cercetarea personalităţii 
victimei, relaţiilor acesteia cu infractorul, oferă posibilitate ofiţerului de 
urmărire penală să înainteze versiuni despre infractor, să determine cercul 
de persoane în care acesta urmează a fi căutat. Informaţia despre relaţiile 
„infractor-victimă” permite verificarea vinovăţiei persoanei concrete, 
demonstrarea implicării acesteia în infracţiunea săvârşită sau, dimpotrivă, 
lipsa vinovăţiei persoanei respective [4, p. 3-4].

În condiţiile actuale, se impune şi pregătirea în domeniul victimologiei 
a responsabililor în lucrul cu minorii. Multe lacune în activitatea organelor 
de prevenire şi combatere a criminalităţii în rândul minorilor ar putea fi  evi-
tate, dacă specialiştii respectivi ar fi instruiţi, vizavi de potenţialul de vic-
timitate al minorilor, în funcţie de sex, moralitate, starea sănătăţii, situaţia 
familială, facultăţile mintale etc.

Fără o pregătire victimologică adecvată a personalului abilitat, este de 
neimaginat soluţionarea problemei victimizării latente. Iar fără elucidarea ei, 
este greu de evaluat dimensiunile reale ale situaţiei criminogene şi victimo-
gene, precum şi elaborarea măsurilor eficiente de prevenire a criminalităţii. 
Specialiştii victimologi disting că victimele supuse victimizării latente pot 
fi grupate în trei categorii: cointeresate în comunicarea informaţiei; in-
diferente; interesate în ascunderea informaţiei privitoare la agresiunea 
suportată. Evident că depistarea acestor categorii de victime este doar pe 
măsura colaboratorilor familiarizaţi cu victimologia.

A fost întreprinsă o tentativă de a aduce argumente în susţinerea opin-
iei privitoare la necesitatea obţinerii cunoştinţelor în domeniul victimologiei 
în cadrul procesului de formare a specialiştilor pentru organele afacerilor 
interne. Evident, pregătirea în acest sens trebuie să înceapă de îndată ce 
persoana respectivă a păşit pragul instituţiilor de învăţământ din sistemul 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

79

MAI. Totodată, nu poate fi trecută cu vederea necesitatea instruirii victimo-
logice a personalului care ocupă deja diferite funcţii în subdiviziunile MAI. În 
această ordine de idei, considerăm oportun:

– realizarea unei colaborări sistematice între toate subdiviziunile 
şi serviciile organelor de interne, precum şi cu diferite structuri de stat şi 
organizaţii obşteşti în scopul instruirii victimologice a poliţiştilor;

– stabilirea direcţiilor prioritare de instruire în domeniul victimolo-
giei a cadrelor din sistemul organelor afacerilor interne;

– organizarea şi desfăşurarea seminarelor în vederea instruirii victi-
mologice diferenţiate a poliţiştilor în funcţie de genul de activitate al aces-
tora, în special, al şefilor de post, ofiţerilor de urmărire penală şi lucrătorilor 
operativi;

– introducerea în planurile de învăţământ ale ciclurilor de licenţă, mas-
terat, doctorat, dar şi Centrului de formare continuă din cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare” a victimologiei în calitate de disciplină de studiu obligatorie.
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Деятельность сотрудников подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел в сфере применения  принуди-
тельных мерах воспитательного воздействия имеет огромное обще-
ственное значение. Через эту деятельность раскрывается отношение 
общества и государства к личности несовершенно летнего, гуманность 
уголовного закона, стабильность и гарантированность правового по-
ложения детей в российском обществе, она представляет собой разно-
видность социально-педагогической деятельности, основанной на об-
щих принципах педагогики, на правленной на преобразование среды, 
в которой находятся несовершеннолет ние, с целью формирования у 
них сознательного соблюдения законов, норм морали, установленных 
в обществе, не забывая при этом о ее ведомственной специфичности. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПДН МВД РФ

Т.А. КАЗАКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков, Академия права 
и управления ФСИН России (г. Рязань)

Аннотация
В статье рассматриваются аспекты профессиональной подготовки со-

трудников подразделений по делам несовершеннолетних в процессе практиче-
ской реализации принудительных мер воспитательного воздействия на несовер-
шеннолетних правонарушителей. Особое внимание уделяется педагогическому 
аспекту профессиональной подготовки субъектов реализации этих мер.

Ключевые слова: правонарушитель, несовершеннолетний, принудитель-
ные меры воспитательного воздействия, профессиональная подготовка, со-
трудники. 

Abstract
The article deals with the aspects of professional training of employees of de-

partments for juvenile Affairs in the process of practical implementation of compulsory 
measures of educational influence on juvenile offenders. Special attention is paid to the 
pedagogical aspect of professional training of subjects who implement these measures.

Keywords: offender, minor, compulsory measures of educational influence, pro-
fessional training, employees.
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Анализ данных, полученных при анкетировании сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних (далее ПДН), обраще-
ние к статистическим и аналитическим материалам, посвященным ра-
боте этих подразделений свидетельствуют о том, что применение при-
нудительных мер воспитательного воздействия является достаточно 
эффективной мерой уголовно-правового характера. Показатели ре-
цидива (6%) при применении данных мер значительно ниже, чем при 
назначении наказания в виде лишения свободы или условного осуж-
дения. Поскольку данные меры применяются к той части подростков, 
которая отличается от остальных несовершеннолетних осужденных в 
лучшую сторону по своим личностным характеристикам, которая со-
вершает преступление в силу неблагоприятной жизненной ситуации и 
которая менее социально запущена. Преимуществом этих мер являет-
ся то, что они предоставляют лучшие, в сравнении с мерами уголовно-
го наказания, условия для развития положительных качеств личности, 
опираясь на которые можно наиболее успешно добиться исправления 
подрост ка, поскольку эффективность принудительных мер воспита-
тельного воздействия заключается главным образом в предоставле-
нии большего простора поло жительной деятельности [1. C. 115].

Но следует отметить, что результативность применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия напрямую зависит от 
правильной постановки ра боты сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел в данной сфере. В 
настоящее время деятельность сотрудников данных подразделений 
организована таким образом, что возможности  применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных не могут быть реализованы в полной мере. Это связано, в 
первую очередь с недостаточной научно-методической обеспеченно-
стью их деятельности и отсутствием в штатах этих служб достаточно-
го количества квалифицированных специалистов. Работа инспекторов 
ПДН может быть результативной только при условии пере ориентации 
их деятельности на педагогические основы. Для этого необходимо пе-
риод реализации применения принудительных мер воспитательного 
воздействия на несовершенных осужденных превратить из про цесса 
пассивного ожидания – совершит подросток новое преступление или 
нет — в период активной воспитательной работы. 

Работа сотрудника подразделения по делам несовершеннолет-
них должна строиться с учетом психологических и возрастных осо-
бенностей несовершеннолетнего, на основе педагогического анализа, 
педагогической диагностики и разработки на основе этого единой 
системы педагогических мер воздействия на данную категорию осуж-
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денных. Он должен осознавать свои собственные действия, критиче-
ски анализировать их и проявлять готовность работать над собой. 
Способность каждого сотрудника в полной мере отвечать этим про-
фессиональным качествам является основным из основных условий 
повышения эффективности применения прину дительных мер воспи-
тательного воздействия на несовершеннолетних осужденных. 

Но как показало проведенное исследование, сотрудники данных 
подразделений испы тывают значительные затруднения при опреде-
лении педагогических целей, за дач, содержания и форм организации 
воспитательной работы с несовершеннолетними, их родителями, при 
осуществлении взаимодействия с учебными заведе ниями, трудовы-
ми коллективами, общественными организациями. Это обусловлено, 
прежде всего,  отсутствием у большинства субъектов этого процесса 
психолого-педагогических знаний, умений и навыков.  Согласно дан-
ным, полу ченным в ходе обобщения результатов опроса сотрудников 
далее ПДН высшее образование по специальности имеют всего 48% 
инспекторов,  34% имеют образование среднее специальное образо-
вание (профтехучилища, техникумы по специальностям от повара до 
строителя), а оставшиеся 18%  имеют высшее образование, однако не 
по профилю своей работы, из них   лишь 40% опрошенных обладают 
познаниями в области возрас тной психологии и педагогики в том или 
ином объеме. Очень молодой возраст инспекторов ПДН также созда-
ет дополнительные трудности в общении с несовершеннолетними. 
Основная масса сотрудников ПДН (42%) имеет стаж работы в данной 
должности менее одного года, 34% сотрудников имеют стаж работы от 
1 года до 5 лет и лишь 24% сотрудников имеют стаж работы от 5 до 15 
лет. Все респонденты отметили недостаточный объем знаний, требую-
щийся в их профессиональной деятельности и считают необходимым 
развивать свою профессиональную компетентность. 50% респонден-
тов высказали желание принять участие в работе научных, научно-ме-
тодических семинаров, конференций, 30% –  пройти стажировку в дру-
гих подразделениях, 20% – отметили необходимость использования в 
своей профессиональной деятельности учебно-методических пособий 
и  94%  – отмечают необходимость прохождения курсов повышения 
квалификации и переподготовки.  Ведь в настоящее время специали-
сты этой отрасли формируются только в процессе работы посредством 
самообразования и учебы на различных курсах, систематизированной 
профессиональной подготовки не существует, поскольку в России нет 
учебного заведения, которое целенаправленно готовило бы специ-
алистов для данного вида деятельности.  Отсюда следует, что каждый 
инспектор подразделения по делам несо вершеннолетних должен обя-
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зательно пройти соответствующую подготовку для более успешного и 
эффективного выполнения служебных обязанностей [2. С. 56].

 Подготовка сотрудников должна осуществляться в соответствии 
с содержанием определенной программы, которая должна быть реа-
лизована в различных формах: на занятиях по служебной подготовке, 
на курсах повышения квалификации, на семинарах и конференциях, в 
процессе самообразования и др. В рамках такой программы сотрудни-
кам важно ознакомиться с историко-педагогическим анализом при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия на несо-
вершеннолетних, зарубежным опытом их реализации в современных 
условиях, приобрести умения и навыки применения разнообразных 
форм, методов и технологий воспитательной работы. Данная програм-
ма направлена на решение следующих задач: научить сотрудников 
пользоваться психолого-педагогическими методами дифференциро-
ванного воздействия на поведение несовершеннолетних осужденных; 
выработать умения и навыки установления контакта с несовершенно-
летними; вооружить сотрудников приемами и методами поведения в 
различных конфликтных ситуациях, определения их причин и путей 
устранения; раскрыть основные направления, особенности, условия 
воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных; 
вооружить сотрудников методическими рекомендациями, разработ-
ками по проведению воспитательных мероприятий с данной катего-
рией несовершеннолетних.

В ходе проведения практических и тренинговых занятий необ-
ходимо обсудить такие вопросы, как: поддержка и поощрение несо-
вершеннолетних осужденных за изменение их поведения в положи-
тельную сторону; оказание помощи несовершеннолетним в решении 
их проблем (например, посещение психолога, прохождение курса ле-
чения от алкоголизма, наркомании, токсикомании); установление свя-
зей с организациями и лицами, которые могли бы оказать содействие 
в решении проблем, связанных с трудоустройством, обучением и т.д.; 
предоставление юридической, психологической, социальной инфор-
мации, консультации; работа с несовершеннолетними по изменению 
их социальной позиции, поведения, формирование положительных 
интересов, позитивных взаимоотношений с родителями, старшими.

В процессе обучения сотрудникам надлежит приобрести умения 
диагностировать и анализировать педагогические факты и явления, 
связанные с воспитанием данной категории несовершеннолетних, 
разрабатывать проекты воспитательных мероприятий, нацеленных 
на решение конкретных задач, овладеть технологиями взаимодей-
ствия с различными категориями субъектов воспитательного процес-
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са (семьями, образовательными учреждениями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, представителями общественных организаций, 
религиозных конфессий, СМИ).   

Особое внимание при профессиональной подготовке сотрудни-
ков ПДН необходимо сосредоточить на основных позициях по отно-
шению к подросткам: Сотрудник ПДН является взрослым человеком и 
наставником для подростка. Общаясь с подростком, сотрудник должен 
видеть в нем, прежде всего полноценного, равноправного человека. 
Сотрудник ПДН должен создавать среди подростков атмосферу, кото-
рая диктуется правилами, нормами, принятыми в обществе. Сотруд-
ник ПДН должен быть благосклонным, внимательным, стимулировать 
подростка к его личностному развитию.

Повышение компетентности и соответствующей профессио-
нальной подготовки для  дальнейшего профессионально-личностного 
развития сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 
позволит существенно повысить эффективность процесса практиче-
ской реализации принудительных мер воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних осужденных.
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Adnotare
Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a fost mereu domeniul ce susci-

tă interesul din partea publicului larg. Tocmai din aceste considerente, modernizarea 
formării şi dezvoltării profesionale continue este dezideratul tuturor celor implicaţi pe 
scară largă în procesul academic.

Demersul nostru ştiinţific gravitează în jurul ideii că modernizarea formării şi 
dezvoltării profesionale continuă este un proces multiaspectual şi deloc uşor.

Totodată, provocările pandemice ale anului 2020 impun reconceptualizarea pa-
radigmei formării şi dezvoltării profesionale continue şi efectiv corectarea traiectoriei 
reformatoare din partea managerilor academici.

E-learning-ul este una din primele consecinţe ale pandemiei coronavirus, cu apli-
care imediată în practică. Suntem martorii reconfigurării paradigmei formării personale, 
care presupune faptul că fiecare cadru didactic va deveni un moderator on-line al pro-
ceselor de instruire. Forma de predare clasică (face-to-face) va cădea în desuetudine. În 
consecinţă, platformele de studii online vor cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă, fiind so-
licitate de mediul academic. Prin urmare, urmează a fi elaborate standarde comune de 
instruire online, cu aplicare universală de către toate instituţiile de învăţământ.

Cuvinte-cheie: formare şi dezvoltare profesională continuă; Coronavirus; E-lear-
ning; învăţământ online; face-to-face; învăţământ universitar.

Summary
Continuous training and professional development has always been an area of in-

terest to the general public. Precisely for these reasons, the modernization of continuous 
professional training and development is the desideratum of all those widely involved in 
the academic process.

Our scientific approach revolves around the idea that the modernization of trai-
ning and continuous professional development is a multiaspectual process and not at all 
easy.

At the same time, the pandemic challenges of 2020 require the reconceptualizati-
on of the paradigm of continuous professional training and development and effectively 
the correction of the reforming trajectory on the part of academic managers.

E-learning is one of the first consequences of the coronavirus pandemic, with imme-
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Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a fost mereu domeniul 
ce suscită interesul din partea publicului larg. Tocmai din aceste consideren-
te, modernizarea formării şi dezvoltării profesionale continue este dezidera-
tul tuturor celor implicaţi pe scară largă în procesul academic.

Demersul nostru ştiinţific gravitează în jurul ideii că modernizarea 
formării şi dezvoltării profesionale continuă este un proces multiaspectual 
şi deloc uşor.

Totodată, provocările pandemice ale anului 2020 impun reconceptu-
alizarea paradigmei formării şi dezvoltării profesionale continue şi efectiv 
corectarea traiectoriei reformatoare din partea managerilor academici.

Simultan, este nevoie şi de o atitudine proactivă din partea corpului 
profesoral-didactic şi a tuturor celor care au misiunea nobilă de a aduce lu-
mina cunoştinţelor în sufletele celor care au simţit nevoia de cunoştinţe.

Respectiv, câteva luni pandemice ne-au demonstrat cu prisosinţă că 
lucrurile, cel puţin la nivelul academic, nu vor mai fi ca altădată.

Schimbarea din exterior ne impune o schimbare iminentă şi din inte-
rior.

Simulările apocaliptice şi scenariile ce vor marca viitorul au trezit me-
reu interesul, atât din partea oamenilor de ştiinţă, cât şi din cea a societăţii.

Spre exemplu, la 18 octombrie 2019, la New York, în cadrul unei mese 
rotunde, denumită Evenimentul 201, au avut loc simulări ale impactului 
unei pandemii asupra omenirii [2]. Desfăşurat sub egida Johns Hopkins 
Center For Health Security în parteneriat cu World Economic Forum şi Bill 
and Melinda Gates Foundation, evenimentul a dedus ştiinţific că o eventuală 
pandemie respiratorie va avea o durată de cel puţin 18 luni şi va produce 65 
milioane de decese în rândul omenirii, sau, procentual vorbind – până la 1% 
din populaţia planetei [3].

Un alt efort a fost direcţionat spre analiza impactului economic provo-
cat de pandemie. În acest sens, cercetătorii ştiinţifici de la RAND Corpora-
tion au estimat pierderi financiare devastatoare şi creşterea rapidă a ratei 

diate application in practice. We are witnessing the reconfiguration of the personal trai-
ning paradigm, which implies that each teacher will become an online moderator of the 
training processes. The classical (face-to-face) form of teaching will fall into disuse. As a 
result, online learning platforms will experience a breakthrough, being required by the 
academic environment. Therefore, common standards for online training will be develo-
ped, with universal application by all educational institutions.

Keywords: continuous training and professional development; Coronavirus; E-le-
arning; Online education; face-to-face; University education.
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şomajului [1].
În studiul de faţă, ne propunem să analizăm unele elemente ale im-

pactului pe care ar putea să-l aibă pandemia Coronavirus asupra mediului 
academic. Cu precădere fiind vorba de efecte pe dimensiunea organizării 
învăţământului la distanţă.

Îndrăznim să credem că noţiuni precum: carantină, distanţare socia-
lă, telemedicină, E-learning sunt doar unele dintre expresiile ce vor deveni 
frecvente în vocabularul uzual al cetăţenilor Republicii Moldova în viitorul 
apropiat. 

Prezentul şi în special viitorul imediat va scoate în evidenţă o nouă 
realitate: practicile umane nu vor mai fi ca cele de odinioară.

În rândurile ce urmează, prezentăm unele dintre cele mai importante 
schimbări produse de pandemia coronavirus şi care ar putea avea impact 
asupra organizării învăţământului la distanţă:

Distanţarea umană. Prezenţa personală, implicarea personală şi 
interacţiunea cu alţi indivizi va deveni o raritate, o apartenenţă la elitism 
sau o ciudăţenie ancorată în trecutul arhaic, aidoma fotografiatului pe film 
sau ascultării muzicii  prin intermediul plăcilor de pe un pick-up. Lumea va 
deveni mai distanţată şi mai digitală. De teama unor viruşi lumea va renunţa 
la săruturi, strângerea mânii şi îmbrăţişări, dar şi la contacte directe. De-
monstrarea afecţiunii va fi rezervată doar pentru cei cu adevărat dragi şi ai 
familiei. Fiind un popor cu rădăcini latine, vom trece cu greu peste această 
realitate nouă. Acest aspect va avea impact şi asupra organizării instruirii 
universitare, producându-se distanţarea fizică dintre profesor-student.

Activitatea profesională online. ON-line-ul va domina OFF-line-ul. 
Ședinţele personale sau în grup se vor reduce dramatic. Managerii vor fi puşi 
în situaţia de a organiza şedinţe cu prezenţa angajaţilor doar atunci când 
acest lucru este absolut necesar şi vital. În rest, şedinţele vor avea loc onli-
ne, fără contactul direct. Provocarea ţine de faptul că se pierde acel contact 
personal. Dar pe de altă parte, recurgerea la instrumentele online va permite 
angajatorului să fie practic non-stop în contact cu angajaţii, să interacţioneze 
mult mai operativ, atunci când apare nevoia. Iar angajatul se va simţi mereu 
„conectat” la serviciu, fapt care ar putea induce o stare de stres. Evident că 
instruirea academică se va acomoda acestor procese.

Program flexibil de muncă. Conceput şi aplicat pe scară largă în 
ţările scandinave, acest concept modern de organizare a activităţii de mun-
că va cunoaşte o dezvoltare în perioada ce urmează. Realităţile pandemiei 
coronavirus au demonstrat că activitatea de muncă poate fi organizată nu 
neapărat după un program standard şi rigid: 08:00-17:00, ci în funcţie de 
binele cetăţeanului. Prin urmare, acei paşi timizi făcuţi de legiuitorul Repu-
blicii Moldova privind introducerea în Codul muncii a conceptului de pro-
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gram flexibil de muncă vor trebui să fie sprijiniţi de către jurişti, specialişti 
în domeniul dreptului muncii.

Program redus de muncă. Conceptul potrivit căruia cetăţeanul tre-
buie să muncească 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână pare să fi primit 
o lovitură grea din partea coronavirusului. Chiar dacă părea de neclintit, 
astăzi respectivul concept nu mai reprezintă o dogmă. Carantina pande-
mică a demonstrat că, pentru ca procesele sociale să se mişte, nu este ne-
voie de prezenţa neapărată la serviciu 8 ore pe zi. Respectiv, cetăţenii vor 
conştientiza faptul că activităţile profesionale în Republica Moldova pot fi 
aranjate în felul ca lumea să petreacă la serviciu doar, spre exemplu, 6 ore 
pe zi şi doar 4 zile lucrătoare. Pe termen îndelungat acest lucru aduce feri-
cire şi sănătate în societate. Prin urmare, mediile academice urmează să-şi 
racordeze activitatea la aceste tendinţe. Altfel spus, nu le rămâne decât să 
susţinem aceste tendinţe prin traducerea în viaţă a practicilor de învăţământ 
la distanţă.

Stare de urgenţă perpetuă. Există riscul ca starea de urgenţă decla-
rată în Republica Moldova, apropo, pentru prima dată în istoria sa, să se per-
petueze şi să devină una ordinară, cotidiană. Evident că motivarea extinderii 
acestei stări va fi una de interes naţional şi colectiv. Nu este neapărat un rău 
în sine şi pe de altă parte, societatea este interesată să supravieţuiască cu 
pierderi minimale diferite epidemii şi pandemii. Totuşi se cere definitivarea 
clară a hotarelor dintre starea ordinară-normală şi cea de urgenţă: motivele 
de instituire şi aria de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamenta-
le. Iar faptul că vor exista reglementări clare şi algoritmice – sunt garanţia 
neadmiterii derapării de la procesele democratice. Pe de altă parte, moda-
litatea de instruire online urmează să rămână mereu actuală, chiar şi după 
consumarea pandemiei şi a perioadei de carantină.

Realitatea virtuală. Realitatea virtuală va lua locul călătoriilor şi soci-
alizării. Astfel, călătoriile vor deveni un lux, sau poate un risc…, iar participă-
rile în cadrul unor şedinţe (serviciile divine bisericeşti, întrunirile electorale, 
şedinţele de lucru etc.) vor deveni periculoase şi de evitat. În consecinţă, vor 
fi aplicate pe scară largă elemente ale realităţii virtuale, care vor crea iluzia 
călătoriilor sau a participării la diferite întruniri şi aflării în diverse localuri. 
Credem că industria digitală va oferi foarte curând o multitudine de platfor-
me ale realităţii virtuale şi care vor asigura prezenţa virtuală a persoanei 
într-un anumit loc, fără necesitatea deplasării fizice. Este o realitate pe care 
pandemia de coronavirus o va transpune în viaţă. În acest sens, platformele 
de instruire online vor cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă, iar mediul acade-
mic urmează să fie parte a acestor procese.

Universul gadgeturilor. Situaţia pandemică va genera o extindere 
a ariei de aplicare a gadgeturilor. Respectiv, telefonul mobil, încărcat cu o 
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multitudine de aplicaţii, va deveni instrumentul de interacţiune dintre indi-
vid şi stat şi dintre individ şi alţi indivizi. Tendinţele actuale de petrecere a 
timpului în internet se vor amplifica, iar telefonul mobil va deveni indispen-
sabil, aidoma televizorului în era socialistă. Prin urmare, mediul academic 
urmează să se acomodeze la noile tendinţe şi să-şi găsească locul potrivit în 
gadgeturile studenţilor şi masteranzilor săi.

E-learning-ul este una din primele consecinţe ale pandemiei Corona-
virus, cu aplicare imediată în practică. Suntem martorii reconfigurării para-
digmei formării personale, care presupune faptul că fiecare cadru didactic 
va deveni un moderator on-line al proceselor de instruire. Forma de predare 
clasică (face-to-face) va cădea în desuetudine. În consecinţă, platformele de 
studii online vor cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă, fiind solicitate de me-
diul academic. Prin urmare, urmează a fi elaborate standarde comune de in-
struire online, cu aplicare universală de către toate instituţiile de învăţământ.

Cu referire la instruirea online, menţionăm că implementarea pe scară 
largă a conceptului de E-learning, adică învăţarea la distanţă, este unul din 
efectele imediate ale pandemiei Coronavirus. 

Izbucnirea pandemiei a scos la iveală lipsa unui sistem modern de E-
learning şi lipsa unui standard universal aplicabil pentru toate universităţile 
din Republica Moldova. 

Totodată, perioada de carantină forţată a scos la iveală necesitatea re-
formării învăţământului prin recurgerea la instrumentele oferite de tehno-
logiile digitale moderne.

Iniţial, privite drept o măsură a distanţării sociale, la care s-a re-
curs pentru a diminua viteza răspândirii pandemiei Coronavirus, trecerea 
învăţământului la distanţă urmează să devină o realitate tot mai frecventă.

Iată de ce, se cere abordarea sistemică a respectivei probleme, priori-
tare fiind:

Elaborarea unei Concepţii privind E-learning-ul în învăţământul din 
Republica Moldova.

Edificarea unui cadru legal, care ar oferi autonomie instituţiilor de 
învăţământ în a stabili cotele procentuale ale ponderii studiilor la distanţă 
din totalul creditelor academice.

Crearea de platforme online eficiente şi funcţionale, care ar permite 
realizarea conceptului de E-learning. Practica din perioada carantinei ne 
arată că fiecare instituţie de învăţământ şi chiar fiecare cadru didactic în-
cearcă să identifice o platformă digitală pe care ar utiliza-o în instruire. În 
acest sens, se cere o centralizare şi oferirea unor instrumente digitale din 
partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Stabilirea unor condiţii şi criterii clare privind optarea pentru unul din 
sistemele de instruire: 
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Forma clasică a orelor – face-to-face. Adică sistemul care presupune 
un contact direct de 100% dintre profesori şi studenţi.

Forma hibridă, care presupune o anumită cotă procentuală, o paritate 
între numărul de cursuri desfăşurate cu contact direct şi cursuri online.

Forma online, care presupune realizarea procesului de învăţământ 
prin desfăşurarea orelor 100% la distanţă.

Elaborarea de cursuri online de către cadrele didactice. Într-o perspec-
tivă imediată, calitatea studiilor online va fi redusă. Aceasta se datorează 
faptului inexistenţei materialelor didactice. Întru elaborarea lor, este nevoie 
de timp şi de resurse financiare. Prin urmare, semnalăm nevoia susţinerii 
financiare din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în elabora-
rea cât mai rapidă a cursurilor şi materialelor metodico-didactice, de natură 
să faciliteze trecerea eficientă la sistemul online de instruire.

Instruirea cadrelor didactice şi a studenţilor în aplicarea practicilor de 
instruire online. Chiar dacă pentru moment se atestă o stare de şoc, cauzată de 
nevoia aplicării din mers a noilor tehnologii şi trecerii de la practicile clasice de 
instruire la cele moderne, considerăm că, într-o perspectivă medie, studenţii şi 
cadrele didactice se vor acomoda noilor tendinţe. Acest lucru poate fi facilitat 
prin concursul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care ar organiza 
lecţii practice (online) de aplicare a tehnicilor de instruire la distanţă.

Revizuirea cadrului legal de activitate şi remunerare a muncii cadrelor 
didactice. Deoarece învăţarea online presupune un efort mult mai mare din 
partea profesorilor (elaborarea de cursuri, teste, materiale metodice, con-
tactul online 24/24 cu studenţii), se cere ajustarea remunerării la eforturile 
suplimentare depuse de comunitatea cadrelor didactice.

Investirea resurselor financiare considerabile de către instituţiile de 
învăţământ în crearea unor platforme eficiente de studii online şi trecerea 
programelor de instruire de la sistemul face-to-face la cel online.

Management financiar eficient din partea instituţiilor de învăţământ. 
Chiar dacă la etapa iniţială se vor înregistra cheltuieli suplimentare (crearea 
de platforme online; remunerarea muncii cadrelor didactice; instruirea per-
sonalului şi a studenţilor), ulterior, aplicarea în practică a învăţământului 
online va genera economii şi eficienţă, va avea o arie de răspândire mai mare 
şi va facilita accesul la studii al unor categorii mai vaste de persoane.

Mediatizarea avantajelor sistemului de învăţare online. Atât MECC, 
cât şi administraţiile instituţiilor de învăţământ urmează să desfăşoare 
o campanie ce ar viza popularizarea trecerii la instruirea online. În acest 
sens, urmează să fie elaborată o listă de avantaje pentru studenţi-profesori-
beneficiari din sectorul public şi privat. Credem că, pentru studenţi avanta-
jele sunt mai mult decât vizibile: economisirea de timp (lipsa nevoii de a te 
deplasa zilnic la ore); economii pe manuale (pe motiv că ele vor fi publicate 
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online); management eficient al timpului cu posibilitatea sporirii dominan-
tei practice şi aplicative etc.

Stabilirea unor situaţii clare când instruirea face-to-face este priorita-
ră faţă de cea online. Anticipăm situaţii când anumite categorii de studenţi 
sau anumite programe de instruire ar solicita un contact direct sporit dintre 
studenţi şi profesori. Ca să fie clar, studentului urmează să i se ofere şi o al-
ternativă: în caz de nevoie şi la solicitare, să existe posibilitatea de a fortifica 
instruirea online cu un contact direct din partea profesorului. Sau, ar putea 
exista şi situaţii când programul de instruire online nu poate substitui con-
tactul direct dintre studenţi şi profesori.

Anticipăm evoluţia realităţilor post-virus spre faptul că instruirea 
100% face-to-face, adică contactul direct dintre profesor şi student va de-
veni ceva din domeniul luxului, pe care nu fiecare instituţie şi nu fiecare stu-
dent şi-l va putea permite, în special fiind vorba de treptele învăţământului 
superior (licenţă-masterat-doctorat). Prin urmare, se cere a fi perfecţionat 
sistemul de instruire face-to-face, adică vechiul şi clasicul sistem al contac-
tului direct dintre student şi profesor.

Instituirea unui sistem de învăţământ online va avea drept efect acce-
sibilitatea unui număr mai mare de studenţi la instruirea universitară. Acest 
fapt ar avea efecte benefice pentru toată lumea.

În concluzia celor menţionate anterior, deducem faptul că suntem la 
o răscruce ce semnifică căderea în desuetudine a practicilor vechi şi necesi-
tatea de modernizare a formării şi dezvoltării profesionale continue, cu pre-
cădere prin trecerea la învăţământul la distanţă, sau cel puţin, cu o prezenţă 
mai consistentă a instruirii de la distanţă. Instruirea online este ziua de mâi-
ne a procesului educaţional. Iar instituţiile de învăţământ ar trebui să-şi ra-
cordeze activitatea la aceste tendinţe.
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Кадровый офицер – человек, которого мы 
кормим в мирное время, чтобы в военное 
время он послал нас на фронт.

Габриэль Лауб (1928–1998)

Функционирующая система военной подготовки, доставшаяся 
Украине «в наследство» от ориентировавшегося на массовую армию 
СССР, характеризовалась достаточно упрощенным и недостаточно ра-
циональным подходом к использованию кадрового ресурса вообще и 
его образовательно-интеллектуального потенциала в частности. Од-
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Резюме
Доставшаяся Украине от СССР система подготовки младших офицеров 

(запаса), действующая сейчас, недостаточно отвечает ни «внутренним» харак-
теристикам и запросам украинского общества, ни «внешним» реалиям ведущей-
ся против Украины Россией «гибридной войны» и производным потребностям 
развития национального сектора безопасности и обороны (а прежде всего его 
кадрового сегмента). В силу этого она требует принципиально серьезного ре-
формирования.

Ключевые слова: Украина, офицеры запаса, ВУЗ, военная кафедра, регион.

Resume
The contempoparay system of junior officers (military reserve) training in 

Ukraine, inherited from the USSR, does not adequately meet neither the “internal” char-
acteristics and needs of the Ukrainian society, nor the “external” realities of the “hybrid 
war” waged against Ukraine by Russia and the derivative needs of the development of 
the national security and defense sector (above all, its personnel segment). Due to that, it 
requires a fundamentally serious reform.

Keywords: Ukraine, reserve officers, University, military faculty, region.
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нако она все меньше и меньше отвечает современным реалиям как 
внутреннего демократического развития социального государства, 
так и внешним вызовам «гибридной войны» и тенденциям профессио-
нализации «сектора безопасности». 

На сегодня в Украине система военной подготовки офицеров за-
паса остается достаточно масштабной. Прежде всего это следует ука-
зать на деятельность 10 «классических» военных высших учебных 
заведений (ВВУЗов), проводящих в т.ч. обучение по программам под-
готовки офицеров запаса. Кроме того, более 50 «гражданских» ВУЗов 
– практически по всей Украине – имеют в своей структуре соответству-
ющие кафедры военной подготовки. При этом более 20 из этих воен-
ных кафедр ВУЗов были восстановлены или открыты в последние 5-6 
лет (в частности, в Луцке и Херсоне), после российской агрессии про-
тив Украины. Однако – на фоне действительно немалого количества 
ВВУЗов и военных кафедр ВУЗов, предоставляющих возможность мо-
тивированным гражданам Украины пройти обучение по программам 
подготовки офицеров запаса и получить первичное военное звание 
«младшего лейтенанта» – существует целый ряд значимых проблем, 
не позволяющих системе военной подготовки функционировать с над-
лежащей долей эффективности охвата потенциального континента 
«офицеров и джентльменов».

Во-первых, значим территориальный дисбаланс расположения 
военных кафедр ВУЗов, на которых проводятся курсы подготовки офи-
церов запаса. В Киеве можно насчитать 10 ВВУЗОВ и ВУЗов, которые 
предоставляют такую услугу (НУОУ, ВИКНУ, ВИТИ, УВМА, КПИ, НУБИП, 
НАУ, КНЭУ, а также НАВС та НАСБУ) и еще несколько – под Киевом (в 
частности, в г. Ирпень); 7 – в Харькове (ХНУВС, ВИТВ НТУ «ХПИ», НЮУ, 
ХНМУ а также ХНУВД, НАНГ и НУГЗ). Тогда как, за очень редким исклю-
чением (Харьков, Львов, Одесса), в абсолютном большинстве регионов 
спектр возможностей прохождения программ подготовки офицеров 
запаса крайне ограничен – относительно небольшими кафедрами во-
енной подготовки региональных ВУЗов и, соответственно, небольши-
ми лицензированными объёмами набираемого контингента.

Во-вторых, дисбаланс возможностей выбора военно-учетных спе-
циальностей (ВУС), по которым производится подготовка офицеров за-
паса кафедрами военной подготовки ВУЗов в регионах. Так, на большин-
стве военных кафедр региональных ВУЗов (например, в таких областных 
центрах как Полтава, Черкассы, Чернигов) спектр ВУС очень ограничен 
– преимущественно общевойсковыми «пехотными» и «психологически-
ми» специальностями. Подобные ограничения практически не учиты-
вают ни специфику самих ВУЗов (технических, экономических и т.п.), 
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ни специализаций и интересов учащихся кафедры. Достаточно показа-
тельными видятся прежде всего сегодняшние направления подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах Государственной академии пени-
тенциарной службы (г. Чернигов), Университета государственной фи-
скальной службы (г. Ирпень), Национальной академии Государственной 
пограничной службы (г. Хмельницкий) – по ВУС «Бойове застосування 
механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів», а также Уни-
верситета налогового дела и финансов (г. Днипро) – по ВУС «Бойове за-
стосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку», 
«Організація фельд’єгерського-поштового зв’язку» и т.п.

Для сравнения, в Киеве подготовку офицеров запаса по ВУС 
«Організація морально-психологічного забезпечення» осуществляется 
в каждом (!) из трех ВВУЗов (НУОУ, ВИКНУ и ВИТИ).

Производной проблемой является необходимость оперативного 
«переучивания» молодого/младшего офицера-контрактника, который 
имеет готовность проходить военную службу с учетом прежде всего 
своих обстоятельств (профильного/профессионального образования, 
общих интересов и конкретных пожеланий), с одной ВУС на другую – 
условно, с «артиллериста» на «финансиста» или наоборот.

В-третьих, значимой проблемой социально-экономического ха-
рактера является то обстоятельство, что подготовка на практически 
всех военных кафедрах (за очень редким исключением) производится 
за счет юридических или физических лиц. Однако далеко не все жела-
ющие, достойные и мотивированные перспективные младшие офице-
ры могут финансово позволить оплату такого обучения. В силу этого, 
относительно высокая стоимость обучения на военных кафедрах до-
полнительно усугубляет и без того существенное социально-экономи-
ческое расслоение украинского общества.

Смежной проблемой является также то, что занятия на кафедрах 
военной подготовки в большинстве случаев проходят по т.н. «методу 
«военного дня»», т.е. раз в неделю, в основном – но не всегда – по суб-
ботам (например, в Ужгороде – по пятницам). 

Иные методы – вроде пилотного проекта 12-месячных «курсов 
лидерства офицерского состава тактического уровня» (на базе ВВУ-
Зов) и т.п. – пока что представляют скорее «исключения, подтвержда-
ющие общее правило.

Несмотря на внешнюю привлекательность формата т.н. «военно-
го дня», профильный локальный континент (прежде всего т.н. «сель-
ская интеллигенция», имеющая базовое высшее образование) не всег-
да готова позволить себе практически каждый выходной (а тем более 
рабочий) день ездить на подобные мероприятия, а особенно – с учетом 
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общей проблемности транспортного сообщения. 
В-четвертых, нерешенными являются административно-проце-

дурные сложности, прежде всего по прохождению военно-врачебной 
комиссии (ВЛК). Чтобы поступить на военную кафедру необходимо 
пройти ВЛК при военном комиссариате – по месту регистрации (остав-
шегося от СССР регистрационного режима, т.н. «прописки») и привязан-
ном к нему нахождении на воинском учете, – в т.ч. учитывая специфику 
их режимов работы, а также обязательных требований сдачи медицин-
ских анализов и получения врачебных справок и т.п. Однако это явля-
ется значимой проблемой, т.к. в Украине – в контексте внутренних ми-
граций – усиливается разрыв между местом формальной «прописки» и 
фактического проживания, работы и/или учебы. (Эта проблематика, к 
тому же, касается всех перспективных «контрактников», которые жи-
вут, учатся и/или работают не по месту своей «прописки».)

В-пятых, не до конца урегулированной остается часть общесоциаль-
ной проблемы т.н. «эйджизма», связанная с возрастными ограничениями 
для прохождения подготовки по программе (младших) офицеров запаса 
и получения первичного офицерского звания уже относительно немоло-
дыми людьми. В большинстве ВУЗов на кафедрах военной подготовки 
учат будущих офицеров запаса прежде всего из числа своих студентов, 
причем с ограничениями по возрасту (до 40 или, в отдельных случаях, на-
пример, в киевском НТУ, даже 35 лет) – зачастую, на официальных сай-
тах ВВУЗов и военных кафедрах ВУЗов изначально и указывается. В силу 
этого «предельный возраст до 40 лет» для начала обучения на кафедре 
военной подготовки выступает т.н. «стеклянным потолком», косвенным 
обстоятельством дискриминационного характера, т.е. косвенным нару-
шением конституционных прав гражданина Украины.

Отдельное место занимает проблема подготовки офицерских 
кадров для создаваемой сейчас в Украине системы Территориальной 
обороны (ТрО). Прежде всего с учетом того, что (1) специфика задач и 
деятельности ТрО (охрана значимых объектов, борьба с НВФ и ДРГ и 
т.п.) находится на стыке функциональных полей Вооруженных Сил (от 
ССО до ВСП) и Национальной гвардии, и (2) структура ТрО не предус-
матривает, в частности, полноценных танковых или артиллерийских 
подразделений. А тем более, что основной кадровый «костяк» регио-
нальных подразделений системы ТрО (область – бригада, район – ба-
тальон) – как раз немолодые (40-55 лет), но действительно мотивиро-
ванные к службе в военном резерве патриоты с активной гражданской 
позицией и немалым жизненным опытом. С одной стороны, большин-
ство из сегодняшних «резервистов ТрО» не проходило современной 
военной службы (срочной службы или службы за контрактом), но с 
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другой – немало из них имеет немалый опыт в т.ч. руководящей, орга-
низационной и т.п. деятельности. И последнее обстоятельство делает 
их перспективными руководителями-командирами, пользующимися 
надлежащими уважением и авторитетом.

Все вышеизложенное подводит к предварительному выводу о 
том, что система подготовки младших офицеров (запаса), действую-
щая сейчас в Украине, недостаточно отвечает ни «внутренним» харак-
теристикам и запросам украинского общества, ни «внешним» реалиям 
ведущейся против Украины Россией «гибридной войны» и произво-
дным векторам развития национального сектора безопасности и обо-
роны (а прежде всего его кадрового сегмента). В силу этого она требу-
ет принципиально серьезного реформирования.
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În societatea noastră există o multitudine de profesii care expun peri-
odic persoana unor situaţii extreme. La categoria unor astfel de profesii, fără 
îndoială, se referă şi angajaţii sistemului administraţiei penitenciare.

FENOMENUL DEFORMĂRII PROFESIONALE ŞI CĂILE 
DE DEPĂŞIRE A ACESTUIA ÎN CAZUL ANGAJAȚILOR 

SISTEMULUI ADMINISTRAȚIEI PENITENCIARE
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Rezumat
Potrivit autorului, o influenţă deformatoare asupra personalităţii funcţionarilor 

instituţiilor penitenciare o are mediul specific în care este desfăşurată activitatea profe-
sională. Analizând modificările de ordin negativ care pot avea loc cu unii funcţionari ai 
sistemului administraţiei penitenciare, sunt evidenţiate trei tipuri de schimbări: devie-
rea profesională; deformarea profesională; degradarea profesională. În final se accen-
tuează că în cadrul pregătirii profesionale a cadrelor pentru sistemul administraţiei pe-
nitenciare se va pune accentul într-o manieră pragmatică pe procedurile de: instruire şi 
asistenţă psihologică a funcţionarilor, ce ar include cunoştinţe generale psihologice din 
domeniul psihologiei penitenciare, tehnicile de modificare comportamentală, restructu-
rare cognitivă, rezolvare de probleme, management al stresului, negociere şi manage-
ment al conflictului, luare a deciziilor, autocontrol emoţional şi comportamental.

Cuvinte-cheie: mediul penitenciar; condiţii de activitate; devierea profesională; 
deformarea profesională; degradarea profesională; pregătirea profesională.

Summary
According to the author, a deforming influence on the personality of the peniten-

tiary staff has the specific environment in which the professional activity takes place. 
Analyzing the negative changes that may occur with some officials of the penitentiary 
administration system, three types of changes are highlighted: professional deviation; 
professional deformity; professional degradation. Finally, it is emphasized that in the 
professional training of cadres for the penitentiary administration system the focus will 
be placed in a pragmatic way on procedures of: training and psychological assistance 
for functionaries, behavioral modification techniques, cognitive restructuring, problem 
solving, stress management, conflict negotiation and management, decision-making, 
emotional and behavioral self-control.

Keywords: the penitentiary environment; working conditions; professional devia-
tion; professional deformity; professional degradation; professional training.
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Specialiştii care activează în cadrul sistemului administraţiei peni-
tenciare asigură necesitatea stringentă a societăţii de apărare împotriva 
infractorilor. Această categorie de persoane – gardieni, controlori, educa-
tori, lucrători sociali, psihologi, necesită ei înşişi o diagnosticare şi asistenţă 
psihologică. După cum se ştie, încordarea psihologică creşte, iar problemele 
psihologice se acutizează în situaţii extreme de lucru cu deţinuţii.

Este paradoxal, însă cercetări consacrate problemelor deţinuţilor sunt 
semnificativ mai multe decât cercetările consacrate categoriei de persoane 
responsabile pentru aceşti deţinuţi. Activitatea angajaţilor sistemului ad-
ministraţiei penitenciare decurge în situaţii încordate, conflictuale, uneori 
chiar periculoase pentru viaţă. Astfel de condiţii au o influenţă puternică 
şi sunt numite extreme. Ele creează dificultăţi în soluţionarea sarcinilor de 
serviciu, se răsfrâng negativ asupra reuşitei activităţii, solicită personalului 
o sustenabilitate, o pregătire specială, o abilitate deosebită de a acţiona în 
condiţii extreme.

Succesul profesional este determinat, în mare măsură, de prestigiul 
personal, de eficacitatea relaţiilor interpersonale, de buna orientare în me-
diul social actual. Toate acestea devin importante şi din cauza influenţelor 
care vin din partea „obiectului muncii” sub forma mentalităţilor, vocabularu-
lui, stilului de viaţă. De mult timp se fac încercări să se renunţe la poziţia for-
mală, detaşată, indiferentă faţă de deţinut, la viziunea globală asupra locului 
şi rolului instituţiei în cadrul mecanismelor de apărare socială şi efortul de 
a face din penitenciar într-adevăr un loc unde se resocializează noua perso-
nalitate, de la modelul dur şi agresiv al lucrătorului din penitenciar la o per-
soană cu o competenţă vizibilă, maniere agreabile, transparenţă, neutrali-
tate binevoitoare, înţelegere corectă a timpurilor în care trăim, cu concepţia 
că ceea ce face este o muncă de terapie socială, că reglementările în vigoare 
au o limită dincolo de care trebuie să te descurci singur, orientat doar spre 
valorile în care crezi [1, p. 93].

Activitatea zilnică a funcţionarilor SAP este destul de încordată [2, p. 
21]. Unul din factorii de bază este chiar contingentul cu care aceştia sunt ne-
voiţi să lucreze. De asemenea, condiţiile de muncă. Orice s-ar spune, în me-
diul penitenciar nu este loc de romantică – doar cruzime, suferinţe, mizerie, 
iar cu toate acestea, volens nolens, te obişnuieşti [3, p. 14].

Primul factor extrem este contingentul deţinuţilor. În rândul condam-
naţilor la privaţiune de libertate cota persoanelor cu anomalii psihice con-
stituie 20-25% (fără narcomani, alcoolici şi toxicomani). Numărul acestora 
creşte în mod proporţional odată cu creşterea severităţii regimului institu-
ţiei penitenciare în care aceştia îşi ispăşesc pedeapsa. În rândul acestor con-
damnaţi pot fi întâlniţi psihopaţi, oligofreni, epileptici. Pe măsura concen-
trării într-o instituţie penitenciară a recidiviştilor şi a persoanelor care au 
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comis infracţiuni deosebit de grave are loc „aglomerarea” condamnaţilor cu 
un potenţial criminogen sporit [4, p. 56-57]. Poate fi observată o dependen-
ţă directă între nivelul înalt al pericolului criminogen al condamnaţilor (cu 
particularităţi psihopatice), tipul regimului instituţiei penitenciare şi cota 
infracţiunilor deosebit de grave comise de către aceştia. În cazul când un 
astfel de condamnat începe a striga şi a ofensa un reprezentant al adminis-
traţiei acesta poate aplica forţa fizică, însă o astfel de acţiune nu poate fi nu-
mită tocmai adecvată; un astfel de deţinut ar urma să fie plasat mai degrabă 
într-un spital decât în izolatorul disciplinar. Însă acest lucru deja nu ţine de 
competenţa sa.

Un loc aparte îl ocupă categoria de condamnaţi care îşi ispăşesc o 
pedeapsă cu termen mare precum şi deţinuţii pe viaţă. Condiţiile detenţiei 
respectivei categorii de condamnaţi, pe lângă un regim strict de detenţie, 
includ şi forme regulamentare specifice de comunicare a gardienilor cu deţi-
nuţii. Aceste forme de comunicare formează treptat la angajaţi un tip specific 
de comportament, fapt care deseori influenţează negativ personalitatea [5, 
p. 56].

Specific mediului penitenciar este existenţa în paralel a unor norme 
oficiale care sunt legiferate şi urmăresc atingerea obiectivelor instituţiei 
productive, educative, preventive, cu normele neoficiale, care exprimă ge-
neralizarea experienţei dobândite de deţinuţi având ca scop crearea unor 
relaţii şi condiţii de viaţă suportabile din punctul lor de vedere pe parcursul 
executării pedepsei şi acţionează numai în interiorul grupului de deţinuţi. Să 
nu uităm şi de faptul că deşi personalul în marea lui majoritate este satisfă-
cut de salariul pe care îl are, de prestigiul pe care îl are în faţa cunoscuţilor, 
ei sunt în permanentă încordare în timpul lucrului, într-o frustrare latentă, 
mulţi din ei au temeri că pe membrii familiei lor îi paşte primejdia, nu sunt 
siguri pe ziua de mâine, deseori pleacă acasă cu o dispoziţie proastă [6, p. 
12-13].

Comunicarea cu deţinuţii este descrisă ca o provocare continuă; riscul 
nu este atât nemijlocit (fizic), cât psihologic, deoarece aflarea permanentă 
„în vizorul” unor eventuale critici, plângeri sau provocări este destul de difi-
cilă. Fiind, în majoritatea lor, oameni necinstiţi, deţinuţii urmăresc cu atenţie 
faptul ca funcţionarii să nu comită încălcări. De aceea, un ofiţer cu o reputa-
ţie nepătată întotdeauna se bucură de respect [7, p. 373], iar cel care s-a lăsat 
ispitit de unele daruri intrând cu deţinuţii sau rudele lor în relaţii neregula-
mentare, nu este văzut cu ochi buni şi apreciat. Dacă funcţionarul îşi înde-
plineşte obligaţiunile de serviciu în mod onest, deţinutul va fi întotdeauna 
într-o pierdere morală.

Pe de altă parte, este conflictul psihologic permanent cu deţinuţii. 
Aplicarea forţei fizice faţă de condamnat – deşi este o situaţie probabilă, este 
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totuşi una destul de rară, deoarece un profesionist adevărat pur şi simplu 
nu va admite ca deţinutul să nu se supună în aşa măsură încât să fie lovit cu 
bastonul. În toate timpurile cel mai important a fost de a ieşi învingător în 
lupta psihologică, fără a apela la ameninţări sau violenţă, impunându-l să 
îndeplinească toate cerinţele legitime.

Un alt factor extrem este izolarea condiţiilor activităţii profesionale. 
Funcţionarii SAP sunt ostaticii involuntari ai profesiei lor [8, p. 171]. Teri-
toriul activităţii lor este limitat de perimetrul penitenciarului. Izolarea con-
diţiilor activităţii profesionale conduce la faptul că la personalul penitenciar 
poate fi atestată oboseala fizică şi psihică, incompetenţa profesională, relaţii 
neregulamentare cu condamnaţii şi alte încălcări ale disciplinei de muncă 
[9]. 

Deosebit de actuală este soluţionarea problemelor legate de profilaxia 
deformării moral-profesionale a funcţionarilor SAP. Deseori noţiunea dată 
este legată de diminuarea eficienţei activităţii profesionale, modificări ale 
calităţilor umane în special morale, când funcţionarul încetează a se respec-
ta pe motivul că activează în cadrul SAP, percepe serviciul doar ca pe un mij-
loc de atingere a unor scopuri egoiste. Uneori această noţiune mai include 
pierderea capacităţii de a gândi de sine stătător, de a lua decizii, de a acţiona 
fără şabloane. Una din părţile principale ale deformării este pierderea capa-
cităţii de autoapreciere. Are loc împietrirea sentimentelor, persoana devine 
conflictuală, irascibilă, neechilibrată [10].

Analizând modificările de ordin negativ care pot avea loc cu unii func-
ţionari ai SAP, ar putea fi evidenţiate trei tipuri de schimbări: devierea pro-
fesională; deformarea profesională; degradarea profesională.

Termenul „deviere” este utilizat în unele domenii ale ştiinţei pentru 
indicarea abaterii de la normă sau de la anumiţi indicatori fixaţi. El poate 
fi utilizat şi pentru marcarea modificărilor care pot avea loc cu funcţionarii 
SAP sub influenţa activităţii profesionale.

Devierea profesională constă în modificări nesemnificative însă care 
poartă un caracter negativ pronunţat al schimbării calităţilor personale ale 
funcţionarilor SAP. De regulă, acest fenomen nu conduce la modificări nega-
tive ale caracteristicilor personalităţii şi nu influenţează semnificativ efici-
enţa activităţii profesionale.

Deformarea profesională reprezintă modificarea abilităţilor profesi-
onale şi a caracteristicilor personale ale funcţionarului SAP într-o direcţie 
negativă sub influenţa condiţiilor şi experienţei activităţii profesionale.

Fenomenul deformării profesionale a personalului merită o atenţie 
deosebită. Când vorbim despre deformare profesională, se are în vedere in-
fluenţa condiţiilor şi a conţinutului activităţii profesionale pe o modificare 
negativă a calităţilor personale şi comportamentul funcţionarilor. Agresiu-
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nea fizică, brutalitatea, aplicarea mijloacelor speciale fără necesitate – repre-
zintă formele extreme ale manifestării deformării profesionale. La etapele 
timpurii ale serviciului modificările de personalitate se manifestă doar prin 
asimilarea unui jargon profesional, imitarea unor maniere de comportament 
ale condamnaţilor, iar ulterior – în pierderea capacităţii de empatie faţă de 
problemele altora şi formarea directivei spre înăsprirea pedepsei.

Deformarea profesională reprezintă un fenomen social-psihologic şi 
general-uman.

În condiţiile instituţiei penitenciare, unde obiect al influenţei coerci-
tiv-educative sunt infractori, este sporită tentaţia manifestării cruzimii  din 
partea reprezentanţilor administraţiei. În cazul dat acţionează aşa-numitul 
mecanism de „dezumanizare a adversarului” potrivit căruia faţă de infractor 
pot fi aplicate orice mijloace.

Degradarea profesională poate fi apreciată ca fiind gradul maxim al 
deformării profesionale, când apare întrebarea cu privire la corespunderea 
profesională a persoanei funcţiei ocupate.

Cauze ale unei astfel de deformări sunt interacţiunea continuă (în vir-
tutea funcţiei) cu mediul criminal, persoane cu comportament amoral; pre-
zenţa unor suprasolicitări fizice şi emoţional-psihologice. Deformarea pro-
fesional-morală este periculoasă atât pentru angajaţii cu vechime în muncă, 
cât şi pentru tinerii specialişti [11, p. 93-94].

Degradarea personalităţii apare ca rezultat al unei activităţi îndelun-
gate în condiţii extreme. În unele cazuri putem deja vorbi despre o deforma-
re şi degradare profesională, ajunsă până la degradarea personalităţii, când 
are loc îngustarea considerabilă a cercului de interese, necesităţi şi dimi-
nuarea nivelului acestora, „abrutizarea” personalităţii în ansamblu. Deseori 
faptul dat se manifestă în relaţiile interpersonale cotidiene. Stilul comunică-
rii profesionale cu condamnaţii se transferă pe contactele cu alte persoane, 
când faptul dat nu este condiţionat de situaţie. Se poate spune că suferă şi 
vocabularul angajatului. Comunicarea cu purtătorii vocabularului criminal 
conduce la contaminarea  cu argoul criminal [12, p. 188].

Punctul maxim al deformării profesionale pică pe al 3-4-lea şi al 6-7-
lea an de activitate în instituţia penitenciară [13, p. 77]. Urmează de menţio-
nat că respectivele probleme sunt atestate şi la nivel internaţional. Conform 
literaturii de specialitate, în SUA la angajaţii instituţiilor penitenciare, de 
asemenea, se atestă fenomene de criză, generate de regimul sever de muncă, 
afluenţa de plângeri şi cereri ale deţinuţilor, pericolul permanent de agresi-
une din partea lor, apariţia conflictelor, prestigiul scăzut al profesiei.

Condiţiile de muncă dificile necesită abordarea specificului cerinţelor 
psihologice faţă de personalitatea şi activitatea personalului instituţiilor pe-
nitenciare.
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Este unanim recunoscut că eficienţa funcţionării instituţiilor peniten-
ciare în mare parte depinde de competenţa profesională şi aptitudinile psi-
hologice ale personalului. Din acest motiv psihologia penitenciară acordă o 
atenţie sporită motivării cerinţelor psihologice, înaintate faţă de funcţionarii 
sistemului respectiv.

Printre calităţile importante sunt menţionate cele morale, stabilitatea 
emoţională, abilităţi pedagogice şi comunicative dezvoltate, pregătirea psi-
hologică pentru serviciu, rezistenţa faţă de influenţa nefavorabilă a mediului 
condamnaţilor [14].

Este stabilit că profilul general al funcţionarilor instituţiilor peniten-
ciare nu se deosebeşte semnificativ de profilul personalităţii funcţionarilor 
altor organe de drept. Faptul dat respinge stereotipul potrivit căruia în siste-
mul administraţiei penitenciare activează persoane predispuse la agresivi-
tate sau cu un intelect scăzut. Un astfel de stereotip, în cele mai dese cazuri, 
este format în baza unor situaţii ieşite din comun devenite cunoscute prin 
intermediul mass-media.

Cauzele încălcării legalităţii au devenit obiectul atenţiei sporite a psi-
hologilor şi pedagogilor în domeniu [15, p. 37].

Menţionând realitatea acţiunii mecanismului respectiv al deformării 
personalului în instituţiile penitenciare, cercetătorii ajung la concluzia că 
„personalul din penitenciar este o jertfă a sistemului ca şi deţinuţii”. Însă 
oricât de dificile ar fi situaţiile, oricât  de „presată” ar fi persoana de factorii 
externi, ea întotdeauna va lua deciziile singură şi tot ea poartă pentru ele 
răspundere [16, p. 320].

Activitatea funcţionarilor sistemului administraţiei penitenciare de-
curge în situaţii încordate şi conflictuale, uneori periculoase pentru viaţă. 
Astfel de condiţii creează dificultăţi majore în soluţionarea sarcinilor profe-
sionale, se răsfrâng negativ asupra reuşitei activităţilor, necesită din partea 
personalului o stabilitate psihologică, o pregătire specială, abilităţi de a acţi-
ona adecvat în orice situaţii.

Condiţiile extreme conţin diverşi factori care manifestă o acţiune psi-
hologică asupra funcţionarilor SAP. Pot fi evidenţiate următoarele grupuri 
de factori extremi: psihologici; moral-psihologici; profesional-psihologici 
[17, p. 532].

Asupra unei eventuale deformări a personalităţii funcţionarilor insti-
tuţiilor penitenciare indică mai mulţi cercetători. Este vorba despre modifi-
cări şi dereglări ale personalităţii funcţionarilor, generate de factorii speci-
fici ai activităţii desfăşurate.

O influenţă deformatoare asupra personalităţii funcţionarilor institu-
ţiilor penitenciare o are mediul specific în care este desfăşurată activitatea 
profesională. Totodată, urmează a ţine cont de următorii factori însoţitori: 
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mediul închis al instituţiilor penitenciare; contactul permanent şi inevita-
bil cu mediul criminal; condiţiile de muncă stresante legate de ameninţarea 
permanentă cu agresiunea emoţională şi fizică din partea deţinuţilor.

Este demonstrat că sub influenţa factorilor negativi exteriori la func-
ţionarii instituţiilor penitenciare se diminuează cerinţele faţă de propriile 
fapte şi acţiuni.

Deformarea profesională se manifestă prin următoarele: tendinţa de 
a înăspri condiţiile ispăşirii pedepsei; ridicarea cerinţelor faţă de deţinuţi; 
convingerea fermă în propria justeţe; nihilismul juridic (ignorarea conştien-
tă a prevederilor care reglementează activitatea de serviciu).

Deformarea profesională a funcţionarilor se manifestă în diminuarea 
bunăvoinţei, comunicativităţii, în scăderea atitudinii emoţionale pozitive 
faţă de toate persoanele, nu doar faţă de condamnaţi. Totodată creşte agre-
sivitatea, irascibilitatea, negativismul, susceptibilitatea, suspiciunea. 

Cele mai eficiente măsuri de prevenire a abuzului deţinuţilor din par-
tea angajaţilor, întreprinse de către administraţia penitenciară ţin de cali-
ficarea personalului penitenciar şi sunt: instruirea continuă şi specializată 
a personalului instituţiilor penitenciare; un proces adecvat de selectare/ 
angajare a funcţionarilor instituţiilor penitenciare; verificarea permanentă 
a modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către angajaţi; de-
semnarea unui instructor, îndrumător pentru funcţionarii nou-angajaţi [18, 
p. 77]. 

Totodată, managementului superior al sistemului administraţiei peni-
tenciare i se recomandă să îmbunătăţească condiţiile de activitate ale func-
ţionarilor siste mului administraţiei penitenciare şi să dezvolte programe de 
menţinere şi reabilitare psihologică a angajaţilor  [18, p. 69].

Reieşind din cele relatate, se conturează ideea necesităţii instruirii 
profesionale şi psihologice a funcţionarilor sistemului administraţiei pe-
nitenciare, fapt ce le-ar facilita considerabil activitatea, ar reduce riscul de 
inadaptare profesională, instabilitate emoţională, apariţia stresului profe-
sional şi a deformării profesionale. Astfel, cunoscând problema în cauză şi 
efectele ei, putem concluziona că este nevoie şi se prezintă într-o manieră 
pragmatică procedurile de: instruire şi asistenţă psihologică a funcţionari-
lor, ce ar include cunoştinţe generale psihologice din domeniul psihologiei 
penitenciare, tehnicile de modificare comportamentală, restructurare cog-
nitivă, rezolvare de probleme, management al stresului prin mecanisme de 
coping şi tehnici de relaxare, negociere şi management al conflictului, luare 
a deciziilor, comunicare şi autocontrol emoţional şi comportamental, funda-
mentale în intervenţiile psihologice validate ştiinţific. În cadrul activităţilor 
de pregătire profesională a personalului trebuie să fie incluse teme specifice 
pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare insta-
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lării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri 
în consecinţă [6, p. 13].

Referinţe bibliografice
1. Florian Gh., Psihologie penitenciară, Bucureşti, Oscar Print, 1996, 304 p.
2. Пенитенциарная психология: Программа для высших учебных 

заведений МВД РФ. Под руководством А.И. Ушатикова. Рязань, 
1995. 336 c.

3. Грибов В., В тюремном интерьере. În: Ветеран. 2003. № 5 (718). c. 
13-16.

4. Белослудцев В.И., Козюля В.Г., Организационно-управленческие и 
педагогические проблемы исполнения уголовных наказаний в от-
ношении осужденных с психическими аномалиями. În: Социально-
психологические проблемы организации исполнения уголовных 
наказаний: Сборник статей. Под ред. А.В. Пилещко, В.А. Уткина. До-
модедово, 1996. c. 55–57.

5. Мухина В., Хвостов А. Пожизненно заключенные: мотивация к жиз-
ни. Развитие личности. 2002. № 3. c. 51–60. 

6. Losîi E., Antonevici N., Aspecte psihologice ale instruirii şi asistenţei psi-
hologice a colaboratorilor din penitenciare. În: Revista Pedagogie. Psiho-
logie specială. Asistenţă socială. Nr. 10, Chişinău, 2008 p. 11-14.

7. Филиппов А., Изолятор. Добро и зло меняются местами: Записки 
надзирателя. Москва, 2001. 421 c.

8. Ильина Е., Экстремальная профессия – сотрудник УИС. În: Развитие 
личности. 2002. № 4. c. 169–173.  

9. Мухина В., Рабочие материалы «А» исследования в рамках проекта 
«Инновационные технологии социальной адаптации и ресоциали-
зации осужденных к длительным срокам наказания» программы 
малых грантов «Тюремная реформа в России» PRI. 2002–2003.

10. Мухина В., Проценко Л., Рабочие материалы «Б» исследования в 
рамках проекта «Инновационные технологии социальной адапта-
ции и ресоциализации осужденных к длительным срокам наказа-
ния» программы малых грантов «Тюремная реформа в России» PRI.; 

11. Алферов Ю., Козюля В., Дезадаптация и стрессоустойчивость чело-
века в преступной среде. Домодедово, 1996. 111 c. 

12. Мухина В.С., Стигматизация личности в подростковой среде. În: 
Развитие личности. 2000. № 3–4. c. 187–190.

13. Лебедев В., Мотивация профессиональной деятельности сотруд-
ников ИТУ. În: Актуальные проблемы морально-психологической 
подготовки личного состава органов внутренних дел (По материа-



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

105

лам научно- практической конференции). Ред. кол. Л. М. Колодкин 
и др. Москва, 1992. c. 75 -78.

14. Панкин И., Личная безопасность сотрудников внутренних дел: так-
тика и психология безопасной деятельности. Москва, 1996, 244 c.; 

15. Безносов С., Теоретические основы изучения профессиональной 
деформации личности. Санкт-Петербург, 1995, 272 c 

16. Дебольский М., Основные направления психологического обеспе-
чения работы с кадрами. În: Прикладная юридическая психология. 
Под ред. А.М. Столяренко. Москва, 2001. с. 312–324.

17. Беляева Л., Психологические особенности экстремальных ситуа-
ций правоохранительной деятельности. Прикладная юридическая 
психология. Под ред. А.М. Столяренко. Москва, 2001. 575 c.

18. Dolea I., Zararia V., Securitatea personală în mediul penitenciar. Chişinău: 
Cartea Juridică, 2013, 96  p.



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

106

Реализуя управленческие функции, руководитель опирается 
на имеющуюся у него индивидуальную управленческую концепцию 
(ИУК) – систему представлений, определяющих содержание управлен-
ческих целей, путей и способов их достижения, оценочных критериев 
результативности. 

Исследованием проблемы ИУК занимались такие ученые, как 
А.И. Китов, Е.П. Клубов, С.М. Белозеров, В.В. Скворцов, Е.И Кудрявцева 
и др. Так, А.И. Китов под ИУКР понимает способ понимания и трактов-
ки проблем управления; основную точку зрения и руководящую идею 
управления; ведущий замысел, принцип управленческой деятельно-
сти [1, с.112]. 

Ряд авторов (А.М. Столяренко, В.И. Черненилов, А.Н. Пастушеня 
и др.), изучая названный феномен, уделили преимущественное вни-

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Алексей Аркадьевич УРБАНОВИЧ
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры психологии и 
педагогики учебного заведения «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь»

На основе проведенного педагогического эксперимента раскрываются 
возможности учебных занятий, позволяющие развить навыки анализа и совер-
шенствования собственной индивидуальной управленческой концепции и сфор-
мировать четкие представления у обучающихся о сути своей управленческой 
деятельности и эффективных путях ее осуществления. 

Ключевые слова: индивидуальная управленческая концепция, представле-
ния, навык, эксперимент, формирование, совершенствование.

On the basis of the pedagogical experiment, the possibilities of training sessions 
are revealed, which allow developing the skills of analyzing and improving their own 
individual management concept and forming clear ideas among students about the 
essence of their management activities and effective ways of implementing them.

Keywords: individual management concept, ideas, skill, experiment, formation, 
improvement.
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мание исследованию сущности и особенностей ИУК руководителя 
правоохранительного органа. Особенно плодотворными в этой связи 
были исследования А.М.Столяренко, считавшего, что данная концеп-
ция представляет собой субъективное, личностное видение системы 
основных управленческих проблем, способов воздействия на подчи-
ненных, трудностей в организации деятельности работников и лично-
го труда. Она раскрывает личностный смысл деятельности, оказывает 
влияние на мотивацию труда, постановку конкретных служебных и 
личностных целей [2, с.199].

Среди представлений, раскрывающих структуру ИУК, следует 
выделить следующие:

 – представления о себе как субъекте управленческой деятельно-
сти, должном проявлении себя и необходимом самоизменении; 

 – представления о целях и содержании собственной деятель-
ности, включающей субъективно должные методы, формы, средства, 
стилевые и другие проявления этой деятельности; 

 – представления о необходимых целях и содержании деятельно-
сти подчиненных сотрудников и организационных структур в целом; 

 – представления о личностно-деловых качествах подчиненных 
сотрудников, об особенностях организационных структур (подразде-
лений) и необходимом управленческом воздействии на них и взаимо-
действии с ними; 

 – представления о социальных (фоновых, правовых, криминаль-
ных, криминогенных и др.) условиях деятельности и необходимости 
их учета (адаптации к ним); 

 – представления о вышестоящей управленческой системе, вы-
страивание взаимодействия с ней и др.

Эти представления выступают внутренними предпосылками 
индивидуально-своеобразного содержания управленческой деятель-
ности и охватывают совокупность всех управленческих функций и 
действий. В целом ИУК выступает как системное видение руководите-
лем своих управленческих задач и способов, позволяющих эти задачи 
решить.

Для того, чтобы совершенствовать собственную ИУК, важно 
знать ее «стартовое» состояние. На основе такого знания возможно 
дальнейшее совершенствование собственной концепции. Для реше-
ния этой теоретико-практической задачи нами был осуществлен фор-
мирующий эксперимент с группой обучающихся. Всего в эксперимен-
те приняло участие 29 человек мужского пола, средний возраст 37 
лет. Средняя продолжительность службы респондентов в правоохра-
нительных органах составила 15,6 лет, средний стаж управленческой 
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деятельности – 3,5 года. 
Целями эксперимента выступали 1) диагностика (выявление) 

имеющихся стартовых возможностей респондентов, позволящих со-
вершенствовать свои управленческие навыки, свою ИУК; 2) последу-
ющая корректировка имеющихся представлений о сути ИУК, форми-
рование навыков анализа собственной концепции и на этой основе 
– формирование персонального варианта системной ИУК. 

Организуя эксперимент, мы исходили из следующего понимания 
навыка как психологического феномена. Навык (трудовых движений) 
– это хорошо сформированное действие, в динамическую структуру 
которого входят прежде всего когнитивные компоненты: сенсомотор-
ный образ рабочего пространства, образ исполнительного акта, про-
грамма действия и контроль за его совершением и др. Взаимоотноше-
ния между компонентами подвижны, возможен «обмен» временем и 
функциями, что обеспечивает точное и своевременное выполнение 
действия при достаточно широком диапазоне внешних обстоятельств 
и внутренних условий его осуществления (5, с.321). 

Эксперимент был призван формировать организационно-когни-
тивные навыки (умение анализировать свои представления об управ-
ленческой деятельности и планировать свою деятельность, формиро-
вать представления о своей деятельности как о системном феномене, 
корректировать ошибочные представления, выстраивать новые пред-
ставления и др.)

В рамках констатирующего этапа эксперимента было проведено 
анкетирование, призванное раскрыть собственное видение участни-
ками эксперимента сущности индивидуальной управленческой кон-
цепции как теоретико-практического понятия. Результаты данного 
анкетирования позволили выявить начальный уровень параметров, 
подлежащих отслеживанию и позволили получить представления о 
понимании слушателями такого важного элемента управленческой 
деятельности, как ИУК. Наши представления о том, что не у всех слу-
шателей могут быть сформированы представления о таком понятии, 
как ИУК подтвердились: только 4 респондента (13,7%) ранее встреча-
лись с понятием «индивидуальная управленческая концепция», 82,7 % 
респондентов согласились с выражением «Все руководители в той или 
иной степени обладают ИУК, но не все это в полной мере осознают».

Целью формирующего этапа явилось формирование навыков 
совершенствования своих управленческих замыслов, своей ИУК. В 
рамках данного этапа предусматривалось проведение специально ор-
ганизованных учебных занятий по учебной дисциплине «Психология 
управления», включающих экспериментальное воздействие в форме 
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подачи теоретического материала в рамках учебной лекции по учеб-
ной дисциплине «Психология управления», проигрывания различных 
ситуационно-ролевых игр и последующего обсуждения их результа-
тов. 

Все занятия были построены как системный комплекс, связан-
ный одной идеей – наличие эффективной ИУК у руководителя право-
охранительного органа выступает залогом системной управленческой 
деятельности, приводящей к результатам. В соответствии с логикой 
эксперимента на лекционном занятии слушатели были ознакомлены 
с ключевыми теоретическими положениями, раскрывающими сущ-
ность и особенности ИУК. В последующем при формировании навыков 
анализа и совершенствования ИУК теоретико-методологической ос-
новой выступили теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина [3] и теория развития навыка Л.Б. Ительсона [4, 
с. 189-193]. 

Выработка навыка − процесс, в основе которого выполнение це-
ленаправленных, специально организованных действий. Основным 
содержанием предварительного этапа этого процесса явилось доведе-
ние и разъяснение респондентам теоретических положений ИУК и ее 
содержательных компонентов. Особое внимание при этом обращалось 
на . Другими словами, для формирования навыка создается ориенти-
ровочная основа (по П.Я. Гальперину). 

Второй этап − аналитический, предусматривал формирование 
и развитие отдельных представлений, составляющих суть ИУК. На 
этом этапе первоначально осуществлялось второе анкетирование 
респондентов, позволяющее раскрыть их представления о типичных 
управленческих ситуациях, раскрывающих сущность ИУК. Результаты 
анкетирования на данном этапе выявили варианты реагирования на 
различные управленческие ситуации, к которым предрасположен каж-
дый респондент и которые раскрывали сущность его персональной 
ИУК. К таким ситуациям слушатели отнесли назначение на должность 
и первая встреча с подчиненными сотрудниками, различные вариан-
ты деловых бесед (с подчиненными, с проверяющими, с вышестоящим 
руководством и др.), постановка текущих управленческих задач и др.

Затем на основе анализа ответов слушателей были подготовле-
ны и проведены в рамках трех практических занятий ситуационно-ро-
левые игры «Назначение на должность», «Беседа с подчиненным» (три 
беседы, преследующие различные цели), «Постановка управленческих 
задач» и др., завершившиеся обсуждением их результатов. В рамках 
этих игр по элементам отрабатывались навыки формирования и со-
вершенствования собственной ИУК. Так, в ходе ситуационно-ролевой 
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игры «Назначение на должность» формировались и совершенствова-
лись представления слушателей о себе как субъекте управленческой 
деятельности, о должном проявлении себя и необходимом самоизме-
нении.

Третий этап - синтетический. В рамках третьего этапа была 
предпринята в целом успешная попытка объединить отдельные пред-
ставления в обобщенный образ - ИУК. В качестве учебного средства 
третьего этапа выступила ситуационно-ролевая игра «Прием посети-
телей», в рамках которой один из слушателей в роли начальника одно-
го из РОВД осуществлял прием десяти посетителей (от корреспонден-
та газеты до жены одного из подчиненных сотрудников). Целью игры 
являлась интеграция представлений слушателей о сути их собствен-
ной ИУК, обогащение опытом других участников, выработка алгорит-
мов поведения в нестандартных ситуациях. Наиболее важной частью 
занятия явилось активное обсуждение итогов проведенной игры. Та-
ким образом, формировалась установка на необходимость постоянной 
коррекции своей ИУК.

Результирующую роль сыграло третье анкетирование, в ходе ко-
торого выявлялись представления обо всех компонентах, структурно 
включаемых в ИУК. Утверждения анкеты по своей форме напоминали 
незавершенные предложения, завершая которые слушатели выявля-
ли свое видение, свой подход, свое измененное отношение к собствен-
ной ИУК.

В рамках четвертого этапа – этапа автоматизации подводился 
своеобразный итог всему процессу формирования навыка. На этом 
этапе внимание слушателей было перемещено с процесса действия на 
его результат. Основной формой данного этапа явились обсуждение 
итогов эксперимента и результатов анкетирования в форме группо-
вой дискуссии, закрепление каждым респондентом полученных пред-
ставлений о своей собственной ИУК и возможных вариантов ее даль-
нейшего совершенствования.

Проведенный нами эксперимент позволяет сделать ряд выво-
дов:

1. К развитию навыков анализа и совершенствования ИУК сле-
дует подходить комплексно, используя различные формы обучения и 
получения обратной информации – доведение теоретического мате-
риала (в форме лекций), анкетирование, ситуационно-ролевые игры, 
обсуждение результатов проведенных занятий в форме групповой 
дискуссии др.

2. Процесс формирования таких навыков необходимо начинать 
с создания соответствующего мотивационного контекста и стимули-
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рования интереса слушателей, с обязательным показом практической 
направленности проводимых учебных занятий. При этом эффективно 
стимулирование интереса респондентов при помощи индивидуаль-
ных заданий (подготовка рефератов и тематических выступлений, 
сбор информации по различным проблемам и др.)

3. Формирование данных навыков следует делать непрерывным 
в рамках учебного процесса на основе авторской программы занятий 
и тренировок. При этом важно с известной долей конкретности опре-
делить какое учебное действие для каких целей предусмотрено, какой 
навык на конкретном занятии мы формируем и развиваем и др.

4. Важным условием формирования навыка анализа и совершен-
ствования ИУК является создание соответствующего группового кон-
текста, позволяющего на основе обратной связи получать информа-
цию от коллег, имеющих опыт управленческой деятельности.
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Adnotare
În această lucrare sunt prezentate unele viziuni privind instruirea angajaţilor 

cu statut special, prin utilizarea unor metodologii noi cu privire la predare, învăţare, 
evaluare şi punerea în aplicare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în pro-
grama de studii şi formare continuă. Implementarea acestor metodologii de instrui-
re, prin modelarea exerciţiilor tactice asistate la calculator, în programele de studii şi 
formare profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, vor fi îmbunătăţite 
calităţile formării lor ca profesionişti, vor fi dezvoltate calităţile profesionale în gestio-
narea situaţiilor de criză şi cultura profesională atât ale studenţilor, cât şi ale cadrelor 
didactice. 

Cuvinte-cheie: instruire, tehnologii informaţionale, exerciţii tactice, modelare, 
MAI.

Summary
In this paper are presented certain views on the training of the law enforcement 

personnel, through the use of new methodology related to the teaching, learning, eva-
luation and implementation of informational technologies and communications in the 
study and continuous training program. Implementation of this training methodology, 
in the training and professional development of Ministry of Internal Affairs employees, 
by modeling of computer-assisted tactical exercises, will enhance the quality of their 
training as professionals, will develop professional qualities in the management of 
crisis situations, as well as the professional culture both of the students and of the 
trainers.

Keywords: training, informational technology, tactical exercises, modeling, MIA.



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

113

Introducere. Sistemele educaţionale din întreaga lume se află sub 
presiunea crescândă de folosire a noilor tehnologii informaţionale, pentru 
a-i pregăti pe studenţi pentru o societate predilect informaţională. Mai ales, 
tinerii au nevoie de cunoştinţe şi aptitudini în folosirea eficientă a tehnolo-
giilor informaţionale din secolul XXI. Într-un domeniu, aflat în permanentă 
schimbare, importantă este abilitarea tehnologică a tinerilor, adică, forma-
rea la aceştia a unor aptitudini de utilizare a tehnologiilor, în general, dar 
şi formarea unei atitudini deschise, receptive la nou, de abordare corectă a 
informaţiilor noi, cu alte cuvinte, aceştia trebuie „învăţaţi să înveţe”.

Cu noile tehnologii informaţionale, profesia de cadru didactic evolu-
ează de la instruirea centrată pe profesor, bazată preponderent pe predare, 
către medii de învăţare interactive, centrate pe student [2].

Într-un mediu schimbător, în care activează autorităţile publice, un 
sistem eficient de dezvoltare profesională este absolut necesar, pentru ob-
ţinerea şi menţinerea unui nivel scontat de performanţă. Din aceste consi-
derente, atât pentru beneficiul instituţional, cât şi pentru propriul beneficiu 
al angajaţilor, conducerea acesteia trebuie să lucreze permanent şi în orice 
mod posibil la sporirea potenţialului angajaţilor săi. 

Exerciţiile tactice de formare profesională asistate la calculator. 
Formele avansate de instruire şi formare profesională a angajaţilor cu statut 
special din cadrul MAI sunt instruirile asistate la calculator, în care organi-
zarea, metodele de pregătire şi desfăşurare, precum şi evaluarea activităţii 
sunt determinate şi reglementate de tehnologia informaţională, bazată pe 
utilizarea hardware-ului şi software-ului [8]. În instituţiile MAI, metodele de 
perspectivă ale instruirilor asistate la calculator sunt exerciţiile tactice de 
formare profesională prin simularea asistată la calculator (EXSIM).

EXSIM sunt o formă de instruire a funcţionarilor cu statut special, în 
care imitarea acţiunilor efectivelor de trupă, precum şi evaluarea activităţii 
studenţilor în cursul pregătirii şi desfăşurării operaţiunilor speciale sau în 
situaţiile de criză, se realizează pe baza modelării situaţiilor tactice şi proce-
selor informaţionale, folosind calculatorul. 

Esenţa formelor de pregătire prin simularea asistată la calculator con-
stă în metoda de simulare-joc, a punerii lor în aplicare (crearea şi dezvolta-
rea situaţiei tactice), bazată pe imitarea (reproducerea) procesului de luare a 
deciziilor şi a planificării activităţii de serviciu, modelarea în timp şi spaţiu a 
procesului de dezvoltare a acţiunilor, bazate pe deciziile luate de studenţi. În 
acelaşi timp, în procesul de luare a deciziilor şi de planificare, sunt utilizate 
documente electronice şi instrumente multimedia, pentru redarea situaţiei 
(inclusiv hărţi electronice). Evaluarea activităţii studenţilor se realizează pe 
baza analizei proceselor informaţionale cu ajutorul calculatoarelor.

De regulă, EXSIM sunt realizate pe baza unui sistem automatizat 
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de comandă şi control, simulatoare special echipate în cadrul centrelor 
operaţional-tactice sau în Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii 
MAI, dotate cu software special pe tematici multilaterale.

Simulatoarele fac parte din echipamentul Centrelor şi constituie baza 
materială de pregătire prin simularea asistată la calculator şi este destinată 
să formeze (să perfecţioneze) competenţele profesionale ale angajaţilor cu 
statut special. Ele reprezintă un complex de locuri de instruire computeriza-
tă, integrate într-o singură reţea, la un server central, formate corespunzător 
unui sistem de pregătire unificat şi coerent care să asigure valorificarea abi-
lităţilor profesionale, conform standardelor educaţionale în concordanţă cu 
necesarul de instruire identificat de către MAI.

Software-ul EXSIM include mijloacele de modelare a situaţiilor tactice 
şi a procesului de schimb de informaţii, precum şi mijloacele de asigurare 
funcţională a participanţilor la instruire. Acestea formează situaţia tacti-
că şi reprezintă etapele de dezvoltare a situaţiei în procesul de instruire a 
studenţilor în timp real, modelează acţiunile forţelor şi mijloacelor implica-
te, evaluează rezultatele deciziilor luate, realizează sprijinul informaţional 
şi automatizarea unor aspecte de management al resurselor implicate. 
Informaţiile care asigură funcţionalitatea situaţiilor tactice modelate sunt 
divizate în:

– Generale (date privind structura organizatorică şi a personalului 
din subordine, caracteristicile tehnico-tactice ale armelor şi echipamente-
lor speciale, caracteristicile terenului, sarcinile generale pentru subdiviziuni 
etc.);

– Comandă – sarcini/ situaţii particulare pentru subdiviziuni.
Software-ul trebui să ofere soluţionarea următoarelor sarcini:
– Livrarea către fiecare student participant la EXSIM doar a acelui vo-

lum informaţional care i-ar fi disponibil într-o situaţie reală; 
– Furnizarea către studenţi a informaţiilor şi resurselor electronice 

necesare pentru a justifica deciziile adoptate;
– Imitarea modelării eventualei dezvoltări a situaţiei în conformitate 

cu deciziile luate şi fixarea (redarea grafică) dinamicii acţiunilor pe mijloa-
cele de instruire individuală sau colectivă; 

– Efectuarea schimbului de date şi informaţii între angajaţii cu statut 
special, în limitele atribuţiilor funcţionale; 

– Dezvoltarea abilităţilor manageriale de a elabora ordine, dispoziţii, 
indicaţii şi de a primi rapoarte cu privire la rezultatele executării misiunilor 
trasate; 

– Accesarea de către componenta managerială, profesori a tuturor 
informaţiilor, precum şi posibilitatea de a schimba cursul dezvoltării situaţiei 
tactice prin introducerea de informaţii suplimentare.
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Din punct de vedere structural, sistemul de modelare este format din 
următoarele subsisteme:

– Tehnic;
– Calcul şi modelare;
– Informaţii;
– Referinţe şi documente;
– Gestionare documente;
– Conducere şi control. 
Pregătirea şi desfăşurarea EXSIM are o serie de particularităţi, printre 

cele mai principale fiind următoarele şapte etape:
Prima – subiectul şi conţinutul sunt determinate în funcţie de 

capacităţile de modelare computerizată a situaţiilor tactice în ansamblu, fie 
numai ca parte a unor etape separate, cu dezvoltarea obligatorie a situaţiilor 
particulare specifice conducerii cu forţele şi mijloacele în situaţii de criză.

A doua – suplimentar, sunt numiţi ca parte a conducerii şi a dispoziti-
vului de execuţie: şef al EXSIM; un grup pentru introducerea şi procesarea 
informaţiilor, un grup pentru modelarea acţiunilor făptuitorilor/ infractori-
lor.

A treia – adăugarea la conţinutul documentelor pentru pregătirea şi 
desfăşurarea exerciţiilor tactice prin simulare la calculator: la nota expli-
cativă a planului se indică procedura de utilizare a simulatoarelor într-un 
exerciţiu tactic prin simulare la calculator; în instrucţiunile de organizare 
şi planul instruirilor, sunt indicate măsuri pentru pregătirea software-ului 
pentru exerciţiu EXSIM.

A patra – se verifică funcţionalitatea software-ului pentru exerciţiu şi 
dacă este necesar, adaptarea acestora.

A cincea – în ajunul EXSIM, se organizează instruiri cu studenţii la lo-
curile de instruire computerizate, pentru a se familiariza cu caracteristici-
le de desfăşurare a exerciţiilor tactice asistate la calculator şi dezvoltarea 
abilităţilor de lucru la sistemul dat.

A şasea – posibilitatea de a efectua scurte prezentări demonstrative a 
rezultatelor celor mai principale etape ale exerciţiilor tactice asistate la cal-
culator, mai ales dacă s-au încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare, fără a oferi 
detaliile privind studentul şi notele obţinute.

A şaptea – notele finale ale studenţilor instruiţi se sumează dintr-o 
evaluare dată de sistem şi a evaluării efectuate de profesor/ conducător şi 
grupurile de modelare a situaţiilor.

Odată cu primirea documentelor de instruire, studenţii studiază 
situaţia, intră în baza de date a software-ului pentru exerciţiu EXSIM şi gru-
purilor de lucru cu informaţii generale şi specifice situaţiei tactice, concreti-
zează tipul documentelor standardizate (inclusiv în formă electronică).
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Conţinutul principal al activităţii profesorului/ conducătorului în rea-
lizarea EXSIM este similar cu munca profesorului/ conducătorului în cadrul 
formelor tradiţionale de instruire. O caracteristică a activităţii profesorului/
conducătorului EXSIM este utilizarea capabilităţilor unui sistem automati-
zat, pentru modelarea situaţiilor tactice şi aplicarea tehnicilor metodologice, 
cum ar fi repetarea situaţiilor particulare de acţiuni, anunţarea pauzei în in-
struire pentru analizarea deciziilor luate şi prezentarea unor soluţii alter-
native, avantajele scontate, efectuarea de simulări în situaţii neînsemnate şi 
timpi reduşi.

Particularităţile activităţii studenţilor la etapa de pregătire pentru 
EXSIM sunt:

– Utilizarea integrală a informaţiilor şi a modelelor de calcul pentru a 
adopta şi justifica ideea acţiunilor şi sarcinilor pentru efectiv; 

– Orientarea operativă a studenţilor pe măsură ce se dezvoltă elemen-
te ale soluţiei particulare; 

– Introducerea în baza de date a rezultatelor calculelor tactice, care 
reprezintă surse iniţiale pentru modelarea acţiunilor conform situaţiilor 
particulare; 

– Simularea mai multor variante de acţiuni pentru forţele şi mijloacele 
proprii, cât şi pentru făptuitori/ infractori; 

– Evaluarea eficienţei opţiunilor alternative şi dezvoltarea celei mai 
optime decizii pentru rezolvarea situaţiei tactice.

Deciziile primite de studenţi sunt introduse în computer direct de către 
ei înşişi la locul de instruire. În această perioadă, profesorul/ conducătorul 
exerciţiului tactic intervine în situaţia generală, creând schimbări în situaţie 
şi transmite informaţiile necesare elementelor implicate condiţionat.

După raportare şi aprobarea deciziilor părţilor de către conducerea 
EXSIM, sunt stabilite sarcini studenţilor, este finalizată planificarea activităţii 
de serviciu, în urma căreia se finalizează introducerea în sistem a datelor 
iniţiale pentru modelarea situaţiei tactice. 

Pe parcursul dezvoltării exerciţiilor tactice, datele privind situaţia şi 
ordinea de acţiune a forţelor sunt afişate pe documentaţia grafică (în for-
mă electronică). Poziţia şi datele privind starea făptuitorilor/ infractorilor 
sunt comunicate la toate nivelurile de conducere a EXSIM, pe baza rezulta-
telor modelării acţiunilor lor şi luând în considerare deciziile studenţilor în 
soluţionarea situaţiilor de criză. 

Etapele şi conţinutul activităţilor profesorului/ conducătorului EXSIM 
în timpul soluţionării situaţiilor particulare/ specifice, includ: 

– Modelarea acţiunilor tactice ale părţilor, în conformitate cu deciziile 
studenţilor în situaţia real creată, evaluarea acţiunilor părţilor şi identifica-
rea posibilităţii de a rezolva situaţiile specifice prevăzute în planul EXSIM; 
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– Dezvoltarea de situaţii suplimentare sub formă de informaţii şi 
indicaţii ale conducerii superioare, aducerea la cunoştinţa studenţilor şi in-
troducerea datelor suplimentare în calculele tactice modelate; 

– Modelarea şi aducerea la cunoştinţa studenţilor a următoarei situaţii 
particulare.

Odată cu startul soluţionării situaţiilor particulare, studenţii dirijează 
forţele şi mijloacele în conformitate cu situaţia creată şi în conformitate cu 
indicaţiile profesorului/ conducătorului EXSIM. 

EXSIM poate fi finalizat dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
– Timpul alocat pentru exerciţiu a fost epuizat; 
– Conform rezultatelor simulării, studentul a rezolvat toate sarcinile; 
– Majoritatea forţelor şi mijloacelor implicate şi-au pierdut eficacita-

tea sau au fost imobilizate de către făptuitor/ infractor. 
În cazurile în care mai există timp până la sfârşitul exerciţiului tactic, 

profesorul/ conducătorul EXSIM poate oferi posibilitate studentului, după 
analizarea greşelilor, să repete soluţionarea unor situaţii particulare.

O caracteristică specifică a analizei EXSIM este capacitatea de utilizare 
a softwar-ului. În cursul analizei exerciţiului, se realizează o demonstraţie 
pe ecranul de utilizare colectivă a celor mai reuşite intervenţii şi soluţionări 
ale situaţiilor particulare în dinamica dezvoltării lor. Totodată, pot fi luate în 
considerare şi alte soluţii alternative.

Reguli de întocmire a documentelor în cadrul EXSIM. Documente-
le întocmite în cadrul EXSIM urmează a fi ajustate la necesităţile de suport al 
deciziei, respectiv de informare şi să fie elaborate la timp, astfel încât, datele 
şi informaţiile să fie actuale. Abordarea subiectelor trebuie să corespundă 
tematicii de instruire. Se va evita întocmirea documentelor privind subiecte 
nerelevante sau depăşite situaţiei create. Modul de elaborare şi redactare a 
documentelor îi reprezintă pe autori (cunoştinţe, capacitate, potenţial). Do-
cumentele elaborate necesită ca, pe lângă scopul nemijlocit de informare şi 
documentare, să îndeplinească şi cerinţe de ordin estetic-profesional [1].

Ca cunoştinţe şi abilităţi profesionale sunt reflectate acele informaţii 
teoretice şi empirice necesare angajatului cu statut special, pentru a-şi înde-
plini eficient atribuţiile funcţionale. Aptitudinile şi deprinderile profesionale 
ale angajatului reprezintă rezultatele activităţii sale profesionale. Cerinţele 
de ordin estetic-profesional determină însăşi cultura profesională a angaja-
tului cu statut special şi include următoarele elemente de bază: 

– Cunoştinţe profesionale;
– Abilităţi;
– Etica profesională;
– Trăsături de personalitate semnificative din punct de vedere profe-

sional;
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– Interese profesionale; 
– Idealuri profesionale;
– Valori şi preferinţe; 
– Cultură morală;
– Cultura comunicării; 
– Cultura managementului;
– Cultura muncii personale;
– Cultura juridică [4].
Similar culturii profesionale a angajaţilor, în mediul militar rus, în se-

colul XX, odată cu înfiinţarea în unităţile militare a structurilor de stat-major, 
apare conceptul ,,штабная культура” – ,,cultura de stat-major” care trebuia 
să rezolve probleme complexe de conducere şi coordonare a subunităţilor 
şi unităţilor. Prestigiul serviciului în statul-major şi amploarea sarcinilor pe 
care le execută au determinat şi nivelul ridicat faţă de ofiţerii, care urmau să 
elaboreze un volum mare de documente [3].

,,Штабная культура” – ,,cultura de stat-major”, este o îmbinare de 
calităţi necesare activităţii manageriale de succes, precum: 

– Competenţă; 
– Profesionalism; 
– Capacitatea de a lucra în mod competent şi eficient cu documente, 

mijloace informatice şi de comunicare;
– Sociabilitate;
– Cunoştinţe profunde de artă militară-profesională; 
– Experienţă practică; 
– Abilităţi organizaţionale; 
– Sârguinţă;
– Iniţiativă;
– Creativitate;
– Independenţă [6, p. 28].
Experţii militari, Stepansky N. şi Lobanov L., atrag atenţia asupra cul-

turii profesionale a unui ofiţer, ca fiind un concept destul de larg, care nu 
se reduce la capacitatea de a elabora un document fără greşeli, la redarea 
rapidă şi cu exactitate a situaţiei, de a elabora un grafic sau un concept. În 
activitatea de conducere, mai important ar fi organizarea corectă şi operati-
vitatea ofiţerului, capacitatea de a rămâne calm şi de a-şi îndeplini atribuţiile 
funcţionale în orice situaţie de criză [7]. 

Concluzii și recomandări. Simulatoarele de modelare pot fi uşor 
combinate cu abordările de instruire, cunoscute sub numele de învăţare prin 
joc, învăţare prin practică sau învăţarea prin descoperire, ceea ce sporeşte 
motivaţia studenţilor. Simulatoarele de modelare demonstrează importanţa 
lor nu, doar pentru instruirea şi pregătirea efectivului de trupă, dar şi pentru 
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activitatea ştiinţifică de cercetare.
Ca variante de proiectare a simulatoarelor pot fi utilizate o varieta-

te de medii interactive pentru facilitarea învăţării în cadrul platformelor 
Moodle, e-Learning, Claroline. Implementarea simulatoarelor de modelare 
va determina îmbunătăţirea calităţii procesului de predare, prin asigurarea 
tuturor materialelor, pentru studiere şi impunerea unei discipline noi de in-
struire, va deschide perspective noi pentru studenţi şi cadrul profesoral, va 
promova calitatea şi profesionalismul angajaţilor cu statut special. 
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Introducere. Actuala criminalitate din R. Moldova, precum şi din mul-
te alte republici exsovietice, se deosebeşte esenţial de cea specifică anilor din 
preajma proclamării independenţei. Comparativ cu perioada anterioară as-
tăzi criminalitatea organizată a devenit mult mai îngrijorătoare. S-au format 
legături mult mai strânse cu reţelele criminale internaţionale şi s-au dez-
voltat metodicile de comunicare şi acţiune între traficanţii de fiinţe umane, 
contrabandişti, traficanţii de organe. În prezent, iau amploare atacurile ci-
bernetice, infracţiunile informatice, falsurile de carduri bancare, escrocheri-
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Adnotare
Prin prisma importanţei activităţii speciale de investigaţii în combaterea 

criminalităţii, prin necesitatea pregătirii şi antrenării cadrelor calificate în acest sens, 
prezenta lucrare evidenţiază rolul asigurării bazei tehnico-materiale la pregătirea pro-
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ile, comerţul ilegal cu droguri, afectând tot mai mult securitatea cetăţeanului 
şi tendinţa sa spre un mod de viaţă european.

Globalizarea, libera circulaţie şi transformarea digitală continuă să 
aducă prosperitate, să ne uşureze viaţa şi să stimuleze inovarea şi creşterea 
economică, doar că aceste avantaje implică şi nişte riscuri, precum şi costuri 
inerente, iar beneficiile, de cele mai multe ori, sunt manipulate în interesul 
structurilor criminale capabile să intervină la nivel transfrontalier şi să pro-
fite de vulnerabilitatea grupurilor sociale. 

În timpul pandemiei de COVID-19, noile tehnologii au permis 
funcţionarea multor întreprinderi şi servicii publice, fie prin asigurarea co-
nexiunii pentru lucrul la distanţă, fie prin menţinerea logisticii lanţurilor 
de aprovizionare. Acest lucru însă a deschis calea către o creştere extra-
ordinară a atacurilor rău intenţionate, în încercarea de a profita în scopuri 
infracţionale de pe urma perturbărilor provocate de pandemie şi de trecerea 
la lucrul la distanţă de acasă [1]. Atacurile pot surveni în orice moment, iar 
urmele criminale nu mai pot fi găsite ca altădată [2], deoarece capacităţile de 
investigare a mediului obişnuit de criminalitate au rămas ineficiente. Crimi-
nologii explică această situaţie şi prin atragerea de partea mediului criminal 
a unui număr impunător de profesionişti intelectuali care cunosc şi aplică 
iscusit metodele şi procedeele organelor de ocrotire a normelor de drept [3].

Pe un astfel de fundal se observă pronunţată valoarea activităţii spe-
ciale de investigaţii (ASI), în general, şi a mijloacelor tehnico-operative, în 
mod special. Se cunoaşte şi s-a demonstrat la modul practic că eficacitatea 
activităţii speciale de investigaţie este direct proporţională cu  nivelul de 
introducere şi utilizare a mijloacelor tehnice de obţinere şi înregistrare a 
informaţiei, de transmitere, recepţie şi stocare a datelor, de supraveghere şi 
identificare a persoanelor, de dirijare şi control al personalului etc. [4].

Fără utilizarea mijloacelor tehnice operative, accentuează experţii în 
domeniu, este dificil să ne bazăm pe eficacitatea activităţilor subdiviziunilor 
operative ale organelor care desfăşoară ASI [5]. Un element-cheie la apli-
carea mijloacelor tehnice operative de către ofiţerii de investigaţie ţine de 
pregătirea lor profesională în acest sens. În continuare vom discuta anume 
despre acest subiect, abordând totodată şi unele probleme tangenţiale. 

Metodologia studiului cuprinde metodele tradiţionale de cercetare: 
logică, analiză şi sinteză, deducţie şi inducţie, observaţie şi comparaţie. În 
baza analizei materialelor pertinente (literatura de specialitate, note şi avize 
ale proiectelor de lege, alte materiale relevante, legislaţia naţională) şi a pro-
priei experienţe a autorilor în domeniul pregătirii profesionale a ofiţerilor 
de investigaţie sunt formulate concluziile şi propunerile corespunzătoare.

Rezultate obţinute și discuţii. Pregătirea profesională a ofiţerilor de 
investigaţie în vederea aplicării mijloacelor tehnico-operative, la ora actuală, 
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este o misiune pe cât de responsabilă pe atât de complicată.
Responsabilitatea presupune stabilirea unor standarde de calitate a 

procesului de formare profesională, iar complexitatea constă în dificultatea 
atingerii respectivelor standarde. 

Ministerul Afacerilor Interne al RM (în continuare MAI) acordă foarte 
mare atenţie calităţii instruirii şi asigurării cu personal foarte bine pregătit 
în măsură să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu şi să răspundă provo-
cărilor legate de aşteptările comunităţii, aprobând în acest sens mai multe 
documente.

Astfel,  în 2013 a fost aprobată Concepţia privind formarea profesiona-
lă a personalului MAI [6] prin care s-a stabilit un sistem întreg de probleme 
actuale cu care se confruntă instituţia în domeniul formării profesionale şi 
care urmau a fi soluţionate prin implementarea respectivei Concepţii. Pune-
rea în aplicare a prevederilor Concepţiei includea alocarea de la bugetul MAI 
a mijloacelor financiare pentru procurarea tehnicii de instruire necesare.

În 2017, a fost aprobat Regulamentul cu privire la formarea profesiona-
lă continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI [7] în care 
s-a stabilit modul de planificare, organizare şi desfăşurare a procesului de 
formare profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din 
cadrul aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor 
din subordinea MAI, precum şi militarilor.

Printre obiectivele de bază ale Regulamentului indicat se numără: dez-
voltarea nivelului de profesionalism al angajaţilor MAI; actualizarea cunoş-
tinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul de activitate; 
însuşirea unor cunoştinţe noi, aplicarea tehnologiilor avansate, metodelor şi 
procedeelor moderne necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Conform acestui regulament, Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI îi re-
vine un rol foarte important în cadrul procesului de formare profesională a 
funcţionarilor publici cu statut speceal din cadrul MAI, şi anume organizarea 
cursurilor de perfecţionare/ specializare/ recalificare.

Desigur că la elaborarea programei curriculare privind pregătirea pro-
fesională a ofiţerilor de investigaţie în vederea aplicării mijloacelor tehnice 
operative se ţine cont de prevederile actelor indicate mai sus, dar instrui-
rea propriu-zisă se face în baza suportului tehnico-material existent care, 
din păcate, din anumite considerente (lipsa suportului financiar, concurenţa 
priorităţilor), a rămas neschimbat mai bine de două decenii.

Este absolut important să înţelegem cu toţii, în special fiind vorba de 
cei care în virtutea funcţiilor de serviciu sunt în măsură să decidă în privinţa 
asigurării bazei tehnico-materiale a procesului de instruire, că standardele 
scontate privind instruirea de calitate a ofiţerilor de investigaţie în vederea 
aplicării mijloacelor tehnico-operative pot fi atinse doar prin instruirea apli-
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cativ-practică. 
Este important să conştientizăm şi faptul că lumea criminală dispune 

la propriu de resurse materiale, intelectuale şi, desigur, tehnice semnificati-
ve. Structurile criminale utilizează pe scară largă mijloace moderne de co-
municare, dispozitive de vedere în întuneric, echipamente de interceptare şi 
înregistrare a sunetului, aplică echipament tehnic modern de supraveghere 
şi cele mai noi tehnologii informatice. Reprezentanţii grupărilor criminale 
studiază în mod activ tehnica specială, vizitează expoziţiile corespunzătoare, 
alocă fonduri semnificative pentru achiziţionarea unor astfel de echipamen-
te [8]. 

Conform estimărilor unor experţi, peste jumătate din infracţiunile co-
mise prin concursul grupurilor organizate sunt comise cu ajutorul mijloa-
celor tehnice. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor pe care le folosesc 
adesea le depăşesc pe cele utilizate de ofiţerii de investigaţie. Tupeul crimi-
nalilor a sporit atât de mult încât s-a ajuns să fie interceptate convorbirile 
funcţionarilor de cel mai înalt rang în organele de ocrotire a normelor de 
drept. De obicei, astfel de cazuri nu se fac publice, totuşi un exemplu în acest 
sens s-a strecurat în literatura de specialitate. În 1995, în biroul procuroru-
lui general adjunct al Federaţiei Ruse, fiind responsabil de supravegherea 
cercetării cazurilor penale de o importanţă deosebită, a fost găsit un dispo-
zitiv spion ale cărui caracteristici tehnice permiteau transmiterea convorbi-
rilor la distanţa de câteva sute de metri [9]. Astfel de cazuri au loc şi  la noi 
în ţară, am putea spune chiar foarte frecvent, internetul este plin de fel de fel 
de interceptări a diferitor funcţionari, miniştri, politicieni, jurnalişti şi, ca de 
obicei, autorii respectivelor interceptări rămân anonimi. 

Realizările progresului tehnico-ştiinţific din ultimii ani au devenit 
baza creării unei game largi de mijloace electronice de spionaj de o generaţie 
nouă, acestea dispunând de caracteristici tactice foarte puternice: controlul 
electronic ascuns al mişcării obiectelor în condiţii urbane dificile; control 
acustic ascuns al spaţiilor fără a pune niciun echipament în ele; monitori-
zarea reţelelor sociale şi a internetului; controlul stării psihofiziologice a 
persoanelor etc. Miniaturizarea mijloacelor tehnice, utilizarea metodelor 
digitale de prelucrare a datelor, noile principii de funcţionare nu numai că 
sporesc eficienţa rezolvării problemelor tradiţionale, ci şi fac posibilă imple-
mentarea unor scheme tehnologice fundamental noi, inaccesibile anterior, 
pentru obţinerea de informaţii în mod ascuns. 

Este relevant să menţionăm şi faptul că lumea criminală nu are 
restricţii la capitolul dotare cu mijloace tehnice moderne nici din punct de 
vedere financiar şi nici al accesibilităţii. Observăm că în  ultima perioadă şi 
contrabandiştii s-au echipat cu tehnică performantă. Mărfurile, în special 
ţigările, tot mai frecvent sunt transportate peste frontiera de stat cu ajutorul 
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dronelor conduse de la distanţă prin sistem de monitorizare GPRS (General 
Packet Radio Service ) [10]. 

Desigur că această situaţie impune organele de drept să ia măsuri se-
rioase în vederea evaluării echipamentului tehnic din dotare şi completarea 
acestuia cu mijloace tehnice noi, moderne în măsură să răspundă provocă-
rilor, în primul rând, organizaţiilor criminale. Fără îndoială, gradul de dota-
re cu echipament tehnic, atât sub aspect calitativ, cât şi cantitativ, reflectă 
capacităţile subdiviziunilor specializate de a rezolva cu succes sarcinile ope-
rative atribuite acestora, însă trebuie subliniat şi faptul că practicienii ar pu-
tea dispune de orice mijloace tehnice şi  în cantităţi suficiente şi să nu poată 
obţine efectul dorit, deoarece tehnica însăşi, în lipsa specialistului, nu este 
capabilă să rezolve nimic. Referindu-se la acest subiect, profesorul Omelin 
V.N, specialist în materia activităţii speciale de investigaţii, a punctat corect: 
„Cel mai modern şi perfect computer fără softul adecvat şi în lipsa abilităţilor 
corespunzătoare de aplicare nu înseamnă nimic altceva decât cheltuieli mari, 
sau în cel mai bun caz, o maşină de tapat” [11]. 

Într-adevăr, asigurarea cu mijloace tehnice a subdiviziunilor speciale 
de investigaţii este foarte importantă dar nu şi suficientă pentru opunerea de 
rezistenţă activităţilor criminale. În linii generale, pentru utilizarea forţelor, 
mijloacelor şi metodelor operative, este necesar ca ofiţerii de investigaţii să 
acţioneze rapid, corect din punct de vedere tactic şi să fie gata pentru re-
zolvarea sarcinilor operativ-tactice emergente, iar pentru obţinerea acestor 
rezultate este nevoie de pregătire profesională de calitate. 

Conţinutul pregătirii profesionale a ofiţerilor de investigaţie în vede-
rea aplicării mijloacelor tehnice operative cuprinde pregătirea profesional-
tehnică a acestora în conformitate cu cerinţele ASI, incluzând trei aspecte 
de bază: 1) cunoştinţe juridice privind respectarea drepturilor persoanei la 
realizarea măsurilor speciale de investigaţii; 2) cunoştinţe speciale tehni-
ce; 3) abilităţi şi deprinderi practice în vederea aplicării mijloacelor tehnice 
operative pentru realizarea sarcinilor de serviciu atribuite acestora.

Legislaţia naţională în domeniul ASI pune foarte mare accent pe uti-
lizarea mijloacelor tehnice operative de către ofiţerii de investigaţie la re-
alizarea sarcinilor care le revin. Chiar în art.1 al Legii nr.59/2012 în care 
este stipulată noţiunea ASI legiuitorul face referinţă la utilizarea mijloacelor 
tehnice speciale în scopul culegerii de informaţii. O mică remarcă doar, legea 
este discreţionară în privinţa utilizării mijloacelor tehnice operative de că-
tre ofiţerii de investigaţii, în sensul că le permite să aplice în mod individu-
al mijloacele tehnice corespunzătoare fără concursul specialiştilor. Această 
abordare corespunde întocmai principiului confidenţialităţii, fiindcă, atunci 
când sunt mai puţine persoane implicate la realizarea măsurii speciale de 
investigaţii este mai mare probabilitatea ca scurgerile de informaţii să nu 
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aibă loc.
În art.7 al aceleiaşi legi se prevede posibilitatea procurării mijloacelor 

tehnice moderne destinate pentru culegerea informaţiilor de către subdivi-
ziunile specializate care efectuează ASI ale MAI, CNA şi SIS. În acest context 
atragem atenţia asupra unei lacune legislative care ar putea deveni o proble-
mă la capitolul asigurării bazei tehnico-materiale cu mijloace tehnico-ope-
rative moderne pentru pregătirea profesională a ofiţerilor de investigaţii în 
vederea aplicării acestora. Academia „Ștefan cel Mare” nu face parte din lista 
subdiviziunilor specializate ale MAI care efectuează ASI, respectiv se pare 
că nu are dreptul să procure mijloace tehnico-operative moderne destinate 
pentru obţinerea în secret a informaţiei chiar dacă scopul urmărit este unul 
nobil–asigurarea bazei tehnico-materiale a procesului de instruire (alin.(2) 
al art.7). 

De fapt, aceasta este o problemă juridică complicată şi afectează în pri-
mul rând ceilalţi subiecţi care desfăşoară ASI dar care, din considerente ne-
clare, au rămas fără competenţa de a procura mijloacele tehnice corespun-
zătoare. Problema a fost sesizată de mai demult, au fost făcute şi propunerile 
corespunzătoare de lege ferenda [12], dar se pare totuşi că încă nu există 
suficientă voinţă politică pentru soluţionarea acesteia. 

Cât priveşte asigurarea bazei tehnico-materiale cu mijloace tehnico-
operative moderne pentru pregătirea profesională a ofiţerilor de investigaţii 
în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, soluţia ar fi una foarte simplă – pro-
curarea respectivelor mijloace tehnice de către MAI şi transmiterea acestora 
la balanţa Academiei.

În art.18 al Legii nr.59/2012 precum şi în art.1322 CPP sunt prevăzute 
şirul de măsuri speciale de investigaţie prin care se realizează ASI. Analiza 
acestora ne permite să conchidem că practic fiecare măsură implică apli-
carea mijloacelor tehnice operative, unele din ele fiind chiar imposibil de 
realizat în lipsa lor (exemplu: documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloa-
celor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistem de poziţionare 
globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, sau cercetarea domiciliului şi/sau 
instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio 
şi video, a celor de fotografiat şi de filmat).

Deşi s-ar părea evident faptul că la realizarea măsurilor speciale de 
investigaţii pot fi aplicate mijloacele tehnico-operative, totuşi legiuitorul a 
ţinut să mai accentueze încă o dată în mod expres faptul că: „În procesul efec-
tuării măsurilor speciale de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, 
de aparate de înregistrare video şi audio, de aparate de fotografiat şi de filmat, 
de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obţine-
rea în secret a informaţiei dacă acestea au fost autorizate în modul stabilit de 
lege” (alin.(5) al art.18 al Legii nr.59/2012;  alin.(2) al art.1322 CPP). 
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Hotărârea Guvernului nr.100/2009 [13] descoperă „Lista tipurilor de 
mijloace tehnice speciale destinate (proiectate, modificate sau programa-
te) pentru obţinerea în secret a informaţiilor în procesul de desfăşurare a 
activităţii speciale de investigaţii” (mijloace tehnice operative), acestea in-
cluzând mijloacele tehnice speciale destinate pentru: obţinerea ascunsă a 
informaţiei sonore; supravegherea ascunsă şi documentare; interceptarea 
ascunsă a convorbirilor telefonice; interceptarea ascunsă şi înregistrarea in-
formaţiei vehiculate prin reţele de comunicaţii electronice; interceptarea as-
cunsă şi înregistrarea informaţiei vehiculate prin sistemele informaţionale 
şi reţelele de transport de date; obţinerea accesului neautorizat la informaţi-
ile stocate în sistemele informaţionale şi pe alte mijloace tehnice de păstrare 
a informaţiei; examinarea ascunsă a obiectelor, corespondenţei poştale şi a 
documentelor; pătrunderea ascunsă şi examinarea încăperilor, mijloacelor 
de transport şi altor obiecte; controlul ascuns al deplasărilor mijloacelor de 
transport şi al altor obiecte; identificarea ascunsă a persoanelor.

În concluzie, ar trebui subliniat faptul că utilizarea mijloacelor teh-
nice operative la desfăşurarea ASI contribuie esenţial la creşterea eficienţei 
practic a oricărei măsuri speciale de investigaţii. Mijloacele tehnice operati-
ve adesea devin singura oportunitate de obţinere a informaţiilor necesare 
pentru demascarea, prevenirea, curmarea activităţii foarte bine deghiza-
te a grupurilor şi organizaţiilor criminale, precum şi pentru cercetarea şi 
descoperirea infracţiunilor grave, a celor comise în serie şi a multor altor 
infracţiuni greu de investigat. 

Performanţa şi reuşita în astfel de situaţii este dictată de nivelul de 
pregătire al ofiţerilor de investigaţii în vederea aplicării mijloacelor tehnice 
operative, iar rolul principal în pregătirea profesională a acestora îl are for-
marea abilităţilor şi deprinderilor practice corespunzătoare. 
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Психологическими предпосылками успешности исполнения кур-
сантами упражнений по стрельбе и нормативов по огневой подготовке 
является организованная систематическая психологическая работа по 
развитию их психотехнических умений, коррекции неблагоприятных 
психических состояний [1].  

В соответствии с приказом МВД Украины от 06.02.2019 № 88 «Об 
утверждении Порядка организации системы психологического обе-
спечения полицейских, работников Национальной полиции Украины 
и курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфиче-
скими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицей-
ских» психологическое сопровождение образовательного процесса 
направлено на обеспечение адаптации курсантов к условиям учебной 
и дальнейшей служебной деятельности, содействие их личностному 
росту и профессиональному становлению [2].  В соответствии с этим 
приказом к функциям системы психологического обеспечения отнесе-

МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ
СТРЕЛКОВЫХ УМЕНИЙ КУРСАНТОВ

Людмила ЗАХАРЕНКО, 
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

научной лаборатории по проблемам психологического обеспечения 
и психофизиологических исследований, Национальная академия 

внутренних дел, Украина, г. Киев
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В статье проанализирована специфика психологического сопровождения 

психологами учебных занятий по огневой подготовке курсантов. Описаны осо-
бенности применения методов ментального тренинга в психологической подго-
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но психологическое сопровождение учебных занятий по огневой под-
готовке курсантов. Мероприятия психологической направленности с 
курсантами проводят штатные психологи. Также они участвуют в пси-
хологической подготовке курсантов, целью которой является овла-
дение умением точно оценивать свое психологическое состояние, на-
строение, степень психоэмоционального напряжения, формирование 
профессионально важных психологических качеств, познавательных 
функций, навыков психологической саморегуляции, развитие стрес-
соустойчивости. Практические занятия, направленные на обучение 
курсантов методам и приемам психологической саморегуляции, про-
водятся в комнатах психологической саморегуляции, интерактивные 
занятия и тренинги – в психотренинговых комплексах.

В психологическом сопровождении учебных занятий по огневой 
подготовке применяется ментальный тренинг как целостная система 
методов психологической подготовки курсантов к учебно-трениро-
вочным стрельбам, команды – к соревнованиям по прикладной (спор-
тивной) стрельбе. Методика ментального тренинга используется на 
начальном (базовом) этапе психологической подготовки курсантов 
(психотренинг волевого внимания; психологическая саморегуляция; 
нервно-мышечная релаксация; аутогенная тренировка; идеомоторная 
тренировка) и на этапе спортивной подготовки команды (мысленная 
репетиция предстоящего соревнования; ментальный видеотренинг; 
ментальный имаготренинг).

Теоретическая концепция технологии ментального тренинга 
была обоснована Л.-Э. Унесталем (адаптация П.В. Бундзена) и внедре-
на в практику для психорегуляции состояний людей, нуждающихся 
в быстром отдыхе и оптимизации своего психофункционального со-
стояния [3]. По мнению авторов, вышеуказанный эффект может быть 
достигнут лишь в условиях систематического ментального тренин-
га. Методы ментального психотренинга способствуют мобилизации 
скрытых, еще нереализованных функциональных возможностей раз-
вития человека. 

За результатами наблюдений за курсантами на лекциях и прак-
тических занятиях в тире во время учебно-тренировочных стрельб, 
проведения малоформализованных методик (бесед, интервью, анали-
за успешности по дисциплине «Огневая подготовка») осуществляется 
психологическое изучение стрелков, планирование и своевременная 
корректировка мероприятий психологического сопровождения, инди-
видуальное и групповое психологическое консультирование.  

На начальном этапе проводится психотренинг волевого внима-
ния. Данный тренинг включает упражнения на концентрацию внима-
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ния, развитие памяти, навыков тактического мышления, принятия ре-
шений, коррекцию самооценки. 

Обучение методам и приемам психологической саморегуляции 
в комнатах психологической саморегуляции направлено на развитие 
общей способности к саморегуляции, овладение навыками осознанно-
произвольной саморегуляции эмоциональных и функциональных со-
стояний, сознательного самоконтроля действий [4].  Особенно важны 
эти навыки для урегулирования психического состояния и преодоле-
ния вредных стрелковых рефлексов («ожидание выстрела»; «конвуль-
сивная хватка»; «дерганье» за спуск; зацеливание; «эффект оружия»).

В процессе обучения нервно-мышечной релаксации (прогрессив-
ной мышечной релаксации) у курсантов вырабатываются навыки про-
извольного расслабления отдельных групп мышц в состоянии покоя; 
расслабления всего тела или отдельных его участков, что способству-
ет формированию умений и навыков расслабления в напряжённых си-
туациях. Во время сеанса, который  длится 20 минут, курсанты после-
довательно, в определённом порядке прорабатывают мышцы частей 
тела. Выполнение комплекса упражнений, состоящих из чередования 
максимальных напряжений и расслаблений мышц, непосредственно 
участвующих в производстве выстрела (мышцы плеча и предплечья 
правой руки, мышцы кисти) и мышц, оказывающих влияние на стойку 
стрелка (мышцы ног, шеи, туловища), способствует развитию контро-
ля за мышцами и управлении ими, адаптации к условиям стрельбы (из 
разных положений, в ограниченное время, в движении). На начальном 
этапе обучения курсанты следуют указаниям психолога, по мере овла-
дения даной техникой, применяют ее самостоятельно.

Овладение курсантами техникой нервно-мышечной релаксаци-
ей является основой для освоения ими аутогенной тренировки. Ауто-
генная тренировка в своей основе имеет самовнушение (психическое 
самовоздействие), что наряду с релаксацией и визуализацией способ-
ствует повышению активности процессов саморегуляции состояний. 
Сначала на занятиях курсанты знакомятся с основными положениями 
тела во время аутогенной тренировки (поза «кучера», полулежа), по-
том практикуют в этих положениях аутогенное погружение и выход 
из аутогенного погружения. Значительное внимание уделяется фор-
мулам аутотренинга (особенностям их составления и произношения, 
требованиям к формулировке). 

Ознакомление курсантов с ролью идеомоторики в осуществле-
нии произвольных движений и освоение ими техники идеомоторной 
тренировки проводится лишь после того, как они выполнили в тире 
практическое упражнение по пулевой стрельбе, то есть приобрели 
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определенный «двигательный» опыт. Идеомоторная тренировка – 
это мысленное «проигрывание» будущей деятельности; сознательное 
представление техники стрельбы для воображаемой отработки опре-
деленных двигательных движений стрелков. Значительное внимание 
психолог уделяет развитию памяти, воображения курсантов, пред-
ставлению идеомоторного образа построения движений (чем ярче и 
полнее представляется желаемое движение, тем легче и точнее оно 
воспроизводится в реальной деятельности) и соблюдению ими основ-
ных правил идеомоторной тренировки. Правильно организованная 
идеомоторная тренировка позволяет курсантам достичь хороших ре-
зультатов в практической стрельбе быстрее, чем метод «проб и оши-
бок», а так же продолжать совершенствовать технику исполнения 
упражнений в ситуации перерыва в учебном процессе.

Простым в обучении и эффективным на практике является ме-
тод управляемой психофизиологической саморегуляции «Ключ» Х. 
Алиева. Данный метод, основанный на управляемых рефлексах (иде-
орефлекторных приемах), используется курсантами самостоятельно 
для преодоления стресса и урегулирования своего психофизиологиче-
ского состояния перед учебно-тренировочными стрельбами.

На этапе подготовки команды к соревнованиям по прикладной 
(спортивной) стрельбе дополнительно используются методы мыслен-
ной репетиции предстоящего соревнования; ментальный видеотре-
нинг; ментальный имаготренинг. 

Метод мысленной (воображаемой) репетиции предстоящего со-
ревнования помогает стрелку представить выполнение им спортив-
ного стрелкового упражнения по прикладной (спортивной) стрельбе,  
воссоздать «чувство идеального выстрела», управлять своими эмоци-
ями и чувствами в ситуации соревнования, минимизировать влияние 
временных неудач. Вышеуказанный метод в сочетании с ментальным 
видеотренингом (просмотр и анализ видеозаписей исполнения упраж-
нений по спортивной стрельбе) позволяет стрелкам увидеть своих 
ошибки и промахи, изучить своих соперников, проанализировать вли-
яние на стрелка психологических факторов. При этом важно обгово-
рить ситуации, когда спортсмен сталкивается с поражением на сорев-
новании и формировать у курсантов умение правильно справляться с 
возникающими негативными эмоциями в случае поражения. Правиль-
ный подбор видеофильма и его просмотр накануне соревнований мо-
жет обеспечить прилив психических сил команде, помочь «настроить-
ся» на выполнение спортивных стрелковых упражнений. 

Проведение ментального имаготренинга, основанного на задей-
ствовании продуктивного (творческого) воображения, позволяет кур-
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санту-стрелку представить себя в желаемом образе, спроектировать 
этот образ в будущее, вжиться в образ. При этом важно формировать 
у членов команды достаточную мотивацию, избегая перемотивации.

Таким образом, при планомерном систематическом применении 
ментальный тренинг позитивно влияет на формирование умений и 
навыков поведения курсантов с оружием во время стрельбы.
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Introducere. Formarea şi dezvoltarea competenţelor la managerii cu 
statut special constituie un proces desfăşurat pe întreaga durată a carierei 
şi implică efort psihointelectual realizat în  ansamblul mediului profesio-
nal şi în mod individual. Talentul şi înclinaţiile naturale au un rol important 
în munca de conducător. Unui manager nu-i este suficient să asculte nişte 
cursuri. Managerul de succes este cel care dă dovadă de originalitate, cre-
ativitate, competitivitate, obţinându-se printr-un proces de transformare 
personală continuă. Lărgirea abilităţii de autoreflexie, sporirea nivelului 
de cunoştinţe despre psihocomportamentul oamenilor, antrenamentul sis-
tematic al Eului, descoperirea motivaţiilor şi a principiilor corecte creează 
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premise pentru a deveni un lider competent să-i conducă pe ceilalţi. Persoa-
nele optimiste care comunică şi relaţionează uşor cu ceilalţi sunt organizate, 
dotate cu intuiţie şi empatie, dau dovadă de un caracter puternic, care au o 
inteligenţă emoţională înaltă şi care îşi dezvoltă competenţele psihoprofesi-
onale necesare sunt clar avantajate în ocuparea şi îndeplinirea cu succes a 
activităţii manageriale. 

Scopul cercetării. Evidenţierea psihocompetenţelor manageriale ale 
conducătorilor cu statut special, analiza metodelor şi tehnicilor psihodidac-
tice contemporane de dezvoltare a lor.

Metodologia cercetării. Au fost aplicate diferenţiat raţionamentul 
inductiv şi raţionamentul deductiv al literaturii din domeniu şi compararea 
cu aspectele psihologice din activitatea didactică.  În procesul de cercetare 
ştiinţifică au mai fost implementate două metode inseparabile şi contradic-
torii, dar în strânsă intercondiţionare: analiza şi sinteza. Metoda observaţiei 
integrată permanent în procesul instructiv a impulsionat selecţia corectă a 
metodelor de dezvoltare a competenţelor psihoprofesionale. 

Rezultate şi analiza lor. Informaţiile teoretice acumulate conduc la o 
generalizare a conceptului de conducere din perspectiva managerială, care 
înseamnă: planificare, organizare, reglare, control, îndrumare, iar din per-
spectiva psihologică se pune accent pe: folosirea resurselor umane, moti-
varea acestora, umanizarea deciziilor, informare şi comunicarea eficientă, 
obţinerea de performanţe, reglarea relaţiilor interpersonale, rezolvarea con-
flictelor. Aspectele psihologice ale managementului au prioritate în gama de 
competenţe manageriale, deoarece conducătorul interacţionează cu oameni, 
care au caracter, cultură, temperament, valori, inteligenţă etc.

Pentru aceasta este nevoie „de cultură managerială, de profesionali-
zare interdisciplinară a teoriei şi practicii manageriale, de o aplicare a psi-
hologiei manageriale până la nivel de artă, ca să devină măiestrie. De aceea, 
managerul trebuie să deţină arta de a fi un bun educator şi psiholog. 

Managerul trebuie să înveţe el însuşi în permanenţă pentru a-i deter-
mina şi motiva pe subalterni să se autocunoască şi perfecţioneze, fiind un 
exemplu pentru ei. Fără manageri competenţi în luarea deciziilor eficiente în 
cele mai variate condiţii succesele de descoperire şi combatere a infracţiunii 
vor eşua. 

Cu referire la noţinea de competenţă, ea este considerată suma 
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care contribuie la capacitatea unei 
persoane de a îndeplini eficient (la standardele determinate anterior) sarci-
nile şi responsabilităţile postului (de a fi  performant) [10].

Competenţa apare ca un concept eminamente practic care pune accen-
tul pe indivizi şi pe colectivele din care fac parte, care determină reuşita lor. 
În psihologia cognitivă şi în ştiinţele educaţiei ea se constituie ca un artefact 
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care conturează existenţa, dar se află în mijlocul performanţei individuale şi 
colective.

Competenţa vizează procesul care conduce la performanţa persona-
lă, ceea ce generează rezultate în colectiv. Competenţele nu se pot măsura 
direct, ci se urmăreşte omul cum acţionează în anumite situaţii, cum imple-
mentează cunoştinţele profesionale [1]. Reieşind din acestea,  în opinia lui 
Copilu V., interacţiunea dintre cunoştinţe, capacitate şi comportamente for-
mează competenţele [3].

Autorii Roegiers X. (2001), Minder M. (2003) definesc competenţa 
drept o cunoaştere continuă şi achiziţii de priceperi şi deprinderi, aplicată 
într-un context anumit [11, p. 29; 12, p. 26].

Rolul competenţei în activitatea problematizată îl oferă cercetătorul 
E. Popa (2011), care menţionează că este aptitudinea unei persoane de a 
mobiliza şi a integra un set coerent de resurse în vederea rezolvării într-un 
anumit context a unei situaţii-problemă, care face parte dintr-o familie de 
situaţii asemănătoare [13, p. 18].

În  accepţiunea  Comisiei  Europene,  definiţia  competenţelor–cheie  
este  următoarea: „Competenţele-cheie  reprezintă  un  pachet  transferabil  
şi  multifuncţional  de  cunoştinţe, deprinderi (abilităţi)  şi atitudini  de  care 
au  nevoie toţi  indivizii  pentru împlinirea  şi dezvoltarea personală,  pentru  
incluziune socială  şi inserţie  profesională. Acestea  trebuie dezvoltate  până 
la finalizarea  educaţiei  obligatorii  şi  trebuie  să  acţioneze  ca  un  fun-
dament  pentru  învăţarea  în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul 
întregii vieţi” [14, p. 10]. 

Din conceptele analizate rezultă că, fiind fundamentate de cunoştinţe 
şi deprinderi prin influenţa experienţei profesionale, se formează şi se mani-
festă competenţele, proces atribuit şi dezvoltării psihocompetenţelor mana-
geriale. Rezolvarea situaţiilor complexe şi proiectarea în acţiuni permanente 
asigură căpătarea experienţei, care apoi prin competenţele manageriale să 
răspundă la exigenţele individuale sau de colectiv. Respectiva abordare ex-
ternă, axată pe perceperea socială trebuie completată cu o conceptualizare a 
competenţelor în conformitate cu care acestea intră în structuri mentale. Din 
analiza definiţiilor de competenţă se desprinde ideea că oricare competenţă 
presupune prezenţa abilităţilor psihointelectuale, iar nivelul ei înalt este di-
rect proporţional cu experienţa şi instruirea, ceea ce apoi se înrădăcinează 
mental.

Manifestarea competenţelor psihomanageriale este condiţionată 
de inteligenţa emoţională. Inteligenţa emoţională cu abilităţile sale empa-
tice, de menţinere a relaţiilor interpersonale satisfăcătoare, de gestiona-
re eficientă a emoţiilor, ajută persoana să pună în acord atât capacităţile 
sale cognitive (intelectuale) de tipul atenţiei, memoriei, rezolvării de pro-
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bleme, luării deciziilor etc., cât şi scopurile sale manageriale. Prin urmare, 
inteligenţa emoţională oferă un avantaj în dezvoltarea şi aplicarea eficientă 
a psihocompetenţelor manageriale [5]. 

În ceea ce priveşte psihocompetenţele manageriale în asigurarea ordi-
nii de drept există păreri diferite. 

Kammy Hatnes afirmă că drumul spre succes al unui manager este 
determinat de stăpânirea unor abilităţi deosebite, prezentate sintetic în 
Piramida Competenţelor Manageriale [2]. În opinia autorului există zece 
competenţe de bază: planificarea, organizarea, conducerea, controlul, mo-
tivarea, managementul timpului, managementul personalului, coaching, 
implicare, competenţe de leadership pe care trebuie sa le manifeste oricine 
doreşte să aibă succes în rolul de manager. Din acest context rezultă că pe 
lângă abilităţile manageriale, conducătorul trebui să le practice şi pe cele 
psihologice. 

În opinia lui Besceastnâi (2005), managerul de succes trebuie să deţină 
opt psihocompetenţe pe lângă cele profesionale, generale şi etice.

Aptitudine de management al echipei. Managerul manifestă interes 
pentru coalizarea echipei spre un scop comun prin motivare şi comunicare 
deschisă. Manifestând abilități de relaționare, creează premise ca fiecare 
persoană în echipă să înțeleagă rolul ei. Managerul cu competențe de ges-
tionare a echipei lucrează şi contribuie la atingerea unui set de scopuri şi 
obiective ale muncii în combaterea criminalităţii. 

Aptitudini de autodezvoltare şi autoinstruire. O personalitate dezvol-
tată este un om matur psihologic, fericit şi mulţumit de sine şi de viaţa sa. Ea 
este capabilă să-şi asume răspunderea pentru sine şi pentru angajaţi, este 
dezvoltată atât moral, cât şi spiritual. Autoinstruirea se referă mai ales la 
îmbogăţirea cu cunoştinţe (din diferite domenii) şi pregătirea intelectuală 
independentă. Presupune un impuls motivaţional, dar şi însuşirea unor in-
strumente ale muncii intelectuale independente. Autoinstruirea este un mo-
del clasic de a fi un exemplu pentru subalterni de a se perfecţiona şi ei.

Competenţa de a menţine un climat psihosocial pozitiv. Presupune 
respectarea disciplinei şi crearea condiţiilor de muncă adecvate, dezvoltarea 
relaţiilor pozitive în cadrul colectivului, dar şi interpersonale. Managerul cu 
statut special are aportul său la formarea încrederii reciproce între subal-
terni şi cooperare profesională. Respectarea tradiţiilor în cadrul colectivu-
lui, la fel, este un aspect psihologic care menţine climatul pozitiv.

Dezvoltarea, promovarea, motivarea subalternilor. Promovarea şi 
aprecierea meritelor prin diferite metode de stimulare creşte gradul de res-
ponsabilitate şi rezultatele sunt mai vizibile. Demonstrarea abilităţilor de 
stimulare psihologică generează evoluarea stării în general şi capacităţilor 
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subalternilor. Reglarea procesului de adaptare a subalternilor la condiţiile 
de muncă este o abilitate managerială care presupune cunoaşterea 
personalităţii subalternilor, nevoilor, profesionalismului lor. Dezvoltarea 
personalului condiţionează evoluarea capacităţilor şi deprinderilor pro-
fesionale şi sociale, ceea ce creşte randamentul muncii şi condiționează 
satisfacția de a munci productiv. 

Gestionarea emoţiilor şi stresului în colectiv. Angajaţii MAI supor-
tă diferite forme de stres în activitatea lor, acesta fiind cauzat de factori 
ocupaţionali. Sursele de stres ale funcţionarilor cu statut special pot fi gru-
pate în câteva categorii, şi anume: aspecte legate de viaţa personală, orga-
nizarea instituţiei în sine, confruntarea cu diferite tipuri de infractori, su-
pradozarea sarcinilor de muncă. Managerul trebuie să cunoască situaţiile cu 
risc emoţional puternic, situaţiile  generatoare de stres acut pentru a ajuta 
subalternii să le depăşească, să-i ajute să se menţină în formă psihologică 
benefică.

Competenţele de gestionare a emoţiilor permit conducătorului să ţină 
cont şi de emoţiile sale. Dimensiunea emoţională a managerului favorizează 
identificarea, controlul, înţelegerea emoţiilor proprii, dar şi ale subalternilor 
ca activitatea să fie în armonie [9, p. 34].

Gestionarea şi soluţionarea conflictelor. Apariţia conflictelor în 
organizaţie este inevitabilă, dar rezolvarea lor este pe seama manageru-
lui. Aceasta este direct dependentă de stilul de management al unei situaţii 
conflictuale. Gradul de exprimare a unui conflict depinde de rezultatul con-
flictelor latente, de normele de grup, de cultura organizaţională, dar şi de 
abilităţile managerilor de a aborda şi rezolva conflictul.

Adoptarea stilului de conducere eficient. Stilul de conducere este felul 
propriu de a fi, de a se comporta şi de a acţiona al managerului în procesul 
conducerii. Stilul de conducere reuneşte într-un ansamblu dinamic trăsăturile 
şi particularităţile psihice şi pshiosociale, calităţile, cunoştinţele şi comporta-
mentele psihologice ale managerului în exercitarea funcţiei. Pentru gestio-
narea cu succes a funcţionarilor cu statut special cel mai eficient stil de condu-
cere este cel combinat (autoritar-democrat) sau participativ.

Comunicarea eficientă, fiind parte a procesului de conducere prin care ma-
nagerul îi înțelege pe subordonați, făcându-se înțeles de aceștia, este orientată nu 
numai spre transmiterea mesajelor, ci și spre schimbarea mentalităților și adapta-
rea psihologică a angajaților la obiectivele instituției. Comunicarea managerială 
reprezintă o componentă majoră a actului de conducere, care pune în circulație 
informații profesionale, rezultate ale deciziilor, făcând astfel posibilă punerea în 
acord a execuției obiectivelor cu rezultatele.

Din această perspectivă în urma studierii literaturii de specialitate (М. 
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Вудкок, M. Niculescu,  I. Pătraşcu), realizării unui studiu observaţional şi prin 
deliberare directă cu managerii din MAI, considerăm că ei trebuie să dezvolte, 
să dispună de încă o competenţă de a lua decizii optime în condiţii de criză şi 
situaţii de tensiune excesivă în activitatea de asigurare a ordinii de drept. 

Spre atenția cititorului, psihocompetențele manageriale necesită o dezvol-
tare continuă prin influențe metodice contemporane, dar şi clasice.

Dezvoltarea psihocompetenţelor la managerii cu statut special inclu-
de trei etape, care se completează neapărat una pe alta, iar succesul ei este 
determinat de îmbinarea lor. Important este să se facă o tangenţă între eva-
luare, instruire (informarea intelectuală) şi dezvoltare (formarea intelectu-
ală) a competenţelor cu condiţiile de activitate. De menţionat că dezvoltarea 
psihocompetenţelor se realizează în complexitate, utilizând tehnicile psiho-
logice, metodele didactice, activitatea practică şi experienţa profesională.

 Tabelul 1. Psihocompetenţe şi metode de dezvoltare la managerii cu statul 
special

Determinarea 
nivelului de dezvoltare 
a psihocompetenţelor 
manageriale (evalua-

rea)

Informarea 
intelectuală
(instruirea)

Dezvoltarea 
psihocompetenţelor 

manageriale (formarea 
intelectuală)

Gestionarea echipei; 
autodezvoltare şi auto-
instruire; menţinerea 
climatului psihologic 
pozitiv;
motivarea subalternilor; 
gestionarea emoţiilor şi 
stresului în colectiv; 
managementul conflicte-
lor; adoptarea stilului de 
conducere;
control psihoemoţional;
luarea deciziilor adecva-
te;
rezistenţa psihologică;
personalitatea conducă-
torului;
comunicarea profesio-
nală.

Informarea 
teoretică despre  
competenţele 
profesionale, eti-
ce, psihologice;
informarea teo-
retico-practică 
cu cunoştinţe 
psihologice şi 
manageriale 
speciale;
lecturarea;
 ascultarea cur-
surilor teoretice 
şi practice.

Dezvoltarea stabilităţii 
emoţionale;
creşterea nivelului de mani-
festare a proceselor psihice;
stabilirea regulilor de lucru 
în echipă;
controlul şi depăşirea stre-
sului;
creşterea nivelului de comu-
nicare managerială;
evoluarea competenţelor şi 
abilităţilor de modelare a 
stilului de conducere; cuno-
aşterea metodelor şi tehnici-
lor de control al conflictelor;
dezvoltarea abilităţlior de 
cunoaşere psihologică a per-
soanelor din gestiune.

Metode şi tehnici psihologice
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Autotraining;
exerciţii de cunoaştere;
consiliere psihologică;
joc de rol;
teste psihologice;
jocuri prin simulare;
discuţii în grup;
temperament, aptitudini, 
caracter.

Lecţii informa-
tive;
teste docimolo-
gice; dezbateri: 
conferinţe, mese 
rotunde, semina-
re deliberative;
cursuri teoretice 
şi practice;
experimente, 
demonstraţii, 
brainstormingul.

Jocul pe roluri;
training;
simularea situaţiilor de con-
flict, de delegare a sarcinilor;
studiul de caz;
metode activ participative.

Evaluarea constă în autoreflexie cu o serie de procese prin care ma-
nagerul determină nivelul de dezvoltare a unei competenţe, dar şi aplicarea 
de către un specialist a probelor psihologice. Această apreciere trebuie să fie 
obiectivă, corectă şi profesionistă. Activitatea de reflexie este foarte impor-
tantă pentru orice persoană, îndeosebi dacă aceasta are o muncă manage-
rială. Dezvoltarea personală a fiecăruia este puternic legată de procesul de 
autoreflexie. Reflexia se poate dezvolta, ceea ce este bine atât din punct de 
vedere managerial, cât şi personal, deoarece prin reflexie orice individ poate 
evalua spre direcţia dorită.

Manifestarea psihocompetenţelor la manageri contribuie decisiv la 
succesul instituţiei prin perfecţionarea continuă a acestora. În ansamblu, 
dezvoltarea psihocompetenţelor managerilor este un proces coordonat şi 
derulat atât la nivelul organizaţiei, cât şi la nivel individual. Nu în ultimul 
rând, creşterea nivelului competenţelor managerilor se realizează prin acu-
mularea experienţei la locul de muncă. Totodată, instruirea prin participarea 
la diverse cursuri, traininguri, formări profesionale, programe de învăţare 
continuă naţionale şi internaţionale permit managerilor dobândirea de noi 
cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini în muncă. Autoinstruirea prin motivarea 
psihologică joacă un rol important în dezvoltarea psihocompetenţelor.

Pe lângă acţiunile de instruire la locul de muncă, metodele didactice 
de formare a  competenţelor care se găsesc în sistemul metodologic şi al 
strategiilor de instruire generală au un aport considerabil în evoluarea lor. 
De menţionat că metodologia didactică a competenţelor trebuie să se îmbine 
cu cea  andragogică. 

Didactica andragogică conferă metodelor cunoscute până acum di-
mensiuni noi, în contextul orientării acestora spre formarea abilităţilor, 
atât profesionale, cât şi de viaţă. Astfel, o serie de metode (experiment, 
demonstraţie, brainstorming etc.) capătă o semnificaţie deosebită în contex-
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tul competenţelor manageriale. 
Din momentul în care mijloacele de învăţământ sunt aplicate pregă-

tirii adulţilor, ele modifică posibilităţile de organizare a instruirii. Dacă în 
privinţa metodelor şi a mijloacelor didactica centrată pe competenţe nu di-
feră foarte mult de didactica centrată pe obiective, în privinţa strategiilor de 
instruire a abilităţilor manageriale, respectivul aspect este mai vizibil. Din 
acest punct de vedere, atât formarea competenţelor, cât şi strategiile puse 
în slujba dezvoltării psihocompetenţelor manageriale au menirea formării 
lor printr-un sistem cumulativ şi continuu. Formarea competenţelor mana-
geriale necesită strategii corespunzătoare, dezvoltate în mod special pentru 
instruirea celor care au deja o experienţă, dar care au şi o activitate cu risc 
profesional. Mai exact, strategiile de predare în cazul adulţilor se deosebesc 
de mijloacele de transmitere a unor informaţii sau cunoştinţe către copii şi 
se bazează pe activităţi partcipative.

Scopul final al dezvoltării competenţelor la conducători este 
menţinerea şi ameliorarea calităţii activităţii manageriale. Finalităţile dez-
voltării psihocompetenţelor sunt:

 – Un grad înalt de încadrare în colectiv a subalternilor. 
 – Creşterea productivităţii muncii şi o mai bună instruire a persona-

lului. 
 – Sănătate fizică şi mintală a personalului. 
 – Profilaxia şi soluţionarea eficientă a conflictelor. 
 – Nivel mai ridicat de prosperitate şi împlinire în colectiv. 

Malcom Knowles (1950, în lucrarea: Dumitru Al., Iordache M., 2002) 
susţine că: „Adulţii învaţă mai bine şi mai eficient în contexte mai puţin for-
male prin intermediul unor activităţi, prin metode şi tehnici flexibile, adap-
tate nevoilor, intereselor şi aspiraţiilor lor”.

La baza acestor diferenţe stă în primul rând vârsta şi specificul con-
tingentului gestionat dat fiind gradul ridicat de flexibilitate al obţinerii de 
soluţii de lucru.

Instruirea competenţelor manageriale urmăreşte modelul andragogic 
al educaţiei, bazat pe următoarele principii: 

1. managerul deţine rolul principal în procesul formării sale. 
2. managerul tinde spre autorealizare, independenţă, autogestiune şi 

se consideră capabil de aceasta. 
3. experienţa managerială poate fi o sursă importantă de învăţare atât 

pentru el, cât şi pentru subalternii săi. 
4. managerul tinde să aplice imediat în practică cunoştinţele, deprin-

derile şi competenţele căpătate în procesul învăţării. 
5. activitatea de dezvoltare a psihocompetenţelor manageriale este 

determinată, în mare parte, de nevoile de gestionare a unui colectiv care asi-
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gură ordinea de drept [16]. 
Motivaţia managerilor de a dezvolta competenţele profesionale este 

predominantă intrinsec. Aşadar, managerii învaţă din dorinţa de a deveni 
mai competenţi, fie pentru a se autodepăşi, a se perfecţiona în domeniu sau a 
dobândi cunoştinţe psihologice de gestionare a colectivului. O soluţie pentru 
a păstra motivaţia managerilor  este recompensa prin satisfacerea nevoii de 
autodezvoltare. 

Toată activitatea managerială reprezintă în esenţă o conexiune foarte 
complexă de relaţii şi atitudini interpersonale. Specificul managementului 
în instituţiile cu statut special reiese din sarcinile operative şi diverse, tensi-
unea emoţională înaltă, realizarea activităţilor cu risc profesional, limitarea 
în timp a activităţii, prezenţa factorilor generatori de deformări profesionale 
şi psihologice.

Aceste aspecte de activitate impun cerinţe psihodidactice foarte rigu-
roase de dezvoltare a competenţelor, bazate atât pe strategii practice de la-
borator, cât şi pe elementele de informare intelectuală. Simularea, activităţile 
psihologice, jocurile psihocorecţionale şi dezvoltative, exerciţii de lucru în 
echipă, diverse forme de reflecţii, prezentarea unor eseuri în baza studiului 
de caz au menirea să dezvolte şi să instruiască competenţele psihologice la 
managerii cu statut special. 
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Резюме
У роботі розкрито один із напрямів удосконалення вогневої підготовки 

працівників Національної поліції України – використання мультимедійних тех-
нологій в освітньому процесі. Проведено огляд деяких видів вітчизняного спеці-
ального обладнання, яке використовується для навчання поліцейських навичкам 
стрільби, охарактеризовано їх тактико-технічні та дидактичні властивості, 
обґрунтовано педагогічні умови та описано особливості застосування окремих 
систем при відпрацюванні різних умінь ведення вогню зі зброї для ефективного 
виконання поліцейськими правоохоронних органів та підрозділів МВС України ви-
значених законодавством завдань. 

Серед найбільш поширених в Україні технічних засобів інтерактивного 
навчання правоохоронців з вогневої підготовки наведено такі системи: 1) спеці-
альний стенд для навчання стрільбі з автомобіля, що рухається; 2) тренажер 
для імітації стрільби з автомобіля на ходу; 3) система імітації вогню у відпо-
відь; 4) мультимедійні інтерактивні тири «Інгул»; 5) дуельні мультимедійні ін-
терактивні тири «Інгул»; 6) комбіновані тири та 7) панорамні мультимедійні 
тири «Інгул». 

Основними перевагами застосування на практичних заняттях мульти-
медійних технологій (інтерактивних тирів) з вогневої підготовці поліцейських 
є економія коштів на придбання боєприпасів; відпрацювання з поліцейськими на-
вичок ведення прицільного вогню під час моделювання різноманітних ситуацій з 
реального життя; можливість проведення аналізу допущених стрільцем поми-
лок при стрільбі тощо. 
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Resume
The article reveals one of the areas of improving fire training of employees of 

the National Police of Ukraine - the use of multimedia technologies in the educational 
process. An overview of some types of domestic special equipment which is used to teach 
police for shooting skills is conducted, their tactical-technical and didactical properties 
are characterized, pedagogical conditions are substantiated and the features of the use 
of individual systems in practicing different skills of firing from a weapon for effective 
performance by police of law enforcement bodies and divisions of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine of the tasks defined by the legislation are described. 

Among the most common in Ukraine technical means of interactive training of 
law enforcement officers in fire training are the following systems: 1) a special stand for 
learning to shoot from a moving car; 2) a simulator for imitation shooting from a car on 
the go; 3) fire imitation system in response; 4) multimedia interactive shooting galleries 
«Ingul»; 5) duel multimedia interactive shooting galleries «Ingul»; 6) combined shooting 
ranges and 7) panoramic multimedia shooting ranges «Ingul».

The main advantages of using multimedia technologies (interactive shooting 
ranges) in fire training of police officers in practical classes are saving money on the 
purchase of ammunition; practicing with policemen the skills of aiming fire while 
simulating a variety of real life situations; the ability to analyze the mistakes made by 
the shooter during shooting, etc.

Key words: law enforcement agencies, National Police of Ukraine, police officers, 
fire training, professional training improvement, multimedia shooting ranges, shooting 
skills, favorable pedagogical conditions, interactive training, protection of public order, 
fight against crime.

Актуальність проблеми. Процес подальшого становлення На-
ціональної поліції України в сучасних умовах неможливий без впро-
вадження перш за все нових ефективних методів навчання особового 
складу як в системі службової підготовки (працівників практичних 
підрозділів поліції), так і курсантів закладів вищої освіти МВС Украї-
ни у процесі їх професійної підготовки. Особливо важливим, як пока-
зують останні події в українській державі, є відповідність належного 
рівня вогневої підготовки правоохоронців високим вимогам чинного 
законодавства та запитів громадянського суспільства щодо застосу-
вання заходів примусу – грамотне володіння вогнепальною зброєю та 
правильне її застосування в екстремальних ситуаціях виступає як най-
більш ефективний, але часто й небезпечний спосіб припинення проти-
правних дій правопорушників [1]. 

Ефективним методом в системі вогневої підготовки поліцей-
ських є, на нашу думку, використання мультимедійних технологій, які 
на сьогоднішній день досить успішно застосовуються у відомчих на-
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вчальних закладах МВС України та в деяких підрозділах Національної 
поліції. Під мультимедійними технологіями нами розуміється систе-
ма комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням 
інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних 
технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, 
фото-, відео- тощо в одному цифровому відтворенні.

Прагнення підвищити якість освітнього процесу спонукає фахів-
ців закладів освіти та наукових установ МВС України до подальшого 
удосконалення методів навчання поліцейських ефективному застосу-
ванню зброї завдяки наближенню їх (працівників поліції – уточнено 
нами) тренувань до реальних умов несення служби шляхом розробки 
та впровадження спеціального мультимедійного обладнання [2, с. 47-
51; 3, с. 11-13; 4, с. 65-70; 5, с. 85-87]. 

Результати дослідження. Одним з педагогічних засобів для 
удосконалення навичок стрільби є спеціальний стенд для навчання 
стрільбі з автомобіля, що рухається. Макет такого стенду створений 
фахівцями ДНДІ МВС України за участю працівників ТОВ «Герц» (м. Кі-
ровоград) у вересні 2016 року. Система призначена для відпрацюван-
ня навичок стрільби зі зброї працівниками поліції з використанням 
службового автомобіля, котрий розміщується на спеціальному стенді. 
Це дає змогу імітувати рух автомобіля нерівною дорогою (відповідає 
вправам № 25-26 Курсу стрільб для поліцейських – уточнено нами) [6]. 
Стенд є розбірним і може перевозитися в багажнику автомобіля. Прин-
цип роботи системи відпрацювання поліцейськими навичок стрільби 
під час руху автомобіля полягає у наступному: 1) використовується 
обертання ведучих коліс автомобіля; 2) їх рух забезпечується спеці-
ально підібраною кінематикою роботи стенду; 3) транспортний засіб 
розкачується із різноспрямованою нестабільною амплітудою; 4) сам 
стенд забезпечує непорушну фіксацію автомобіля відносно поверхні 
дороги за рахунок блокування ведених коліс [7]. 

Модифікацією вищезазначеного спеціального стенду є тренажер 
для імітації стрільби з автомобіля на ходу, котрий теж був розробле-
ний цим підприємством у червні 2016 року і представляє собою авто-
мобільне крісло, що розкачується за допомогою пневмоприводу. 

Тренажер імітує рух поліцейської машини нерівною дорогою. 
Розкачуванням крісла керує оператор або комп’ютер. Тренажер для 
імітації стрільби з автомобіля на ходу застосовується у комплексі з 
мультимедійними тирами ТОВ «ГЕРЦ» у закритих приміщеннях, де не-
має можливості заїзду реального поліцейського автомобіля [7]. 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

146

Ще однією мультимедійною технологією для удосконалення вог-
невої підготовки поліцейських є система імітації вогню у відповідь, 
котра (система – уточнено нами) випускається вітчизняним підприєм-
ством ТОВ «ГЕРЦ» з 2009 року і призначена для створення тренуваль-
ного інтерактивного середовища з ефектом присутності стрільця у ре-
альних службово-бойових умовах. Це дозволяє удосконалювати вогневу 
підготовку стрільця-поліцейського і доводити її до рівня, максимально 
наближеного до реальних умов вогневого контакту (див. фото 1). 

Під інтерактивним навчанням нами розуміється організація 
освітнього процесу, котрий відбувається за умови постійної, актив-
ної взаємодії його учасників. Перш за все це спів навчання курсантів, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і по-
ліцейський, і викладач є рівноправними суб’єктами освітнього проце-
су, усвідомлюють мету та навчальні завдання, рефлексують з приво-
ду того, що вони знають та вміють здійснювати. Безпосередньо, сама 
організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різно-
манітних реальних життєвих та службово-бойових ситуацій, спільне 
вирішення проблем на основі аналізу пропонованих обставин та від-
повідних конкретних умов, використання рольових ігор тощо. Семан-
тичне значення слова інтерактивний походить від англійського слова 
«interact», де «inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже, інтерактивний – це 
здатність взаємодіяти в режимі дії, бесіди, діалогу з чимось (напри-
клад, комп’ютером) або з кимось (людиною). 

Принцип роботи системи імітації вогню у відповідь полягає у на-
ступному: 1) система представляє собою відстежувальний пристрій, 
що автоматично визначає місцезнаходження стрільця; 2) у той мо-
мент, коли за сюжетом фільму злочинець вистрілює, система вогню у 
відповідь за допомогою страйкбольного приводу вистрілює у курсан-
та пластиковим шариком діаметром 6 мм. Система вогню у відповідь 
може бути встановлена в будь-якому мультимедійному інтерактивно-
му тирі вищезазначеного виробництва [7].

 

Фото 1. Складові компоненти системи імітації вогню у відповідь
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Мультимедійні інтерактивні тири «Інгул» для бойової зброї  випус-
каються цим же навчально-виробничим підрозділом з 1998 року (див. 
фото 2). Вони дозволяють у процесі навчання чи удосконалення навичок 
стрільби застосовувати будь-яку вогнепальну зброю в діапазоні калібрів 
від 22 lr (малокаліберна гвинтівка) до 14,5х114 мм (кулемет КПВТ). 

Мультимедійний тир дає змогу відкривати вогонь з автоматич-
ної зброї чергами, а з дробовиків – картеччю. При цьому фіксуються 
точки влучення кожної кулі і кожної окремої картечі. У мультимедій-
ному тирі для бойової зброї, як і в будь-яких інших тирах виробництва 
ТОВ «ГЕРЦ», застосовується штатна вогнепальна зброя, котра не по-
требує будь-яких модернізацій або змін. 

Мультимедійні тири для бойової зброї монтуються в приміщенні 
замовника, котре повинно відповідати всім вимогам, що висуваються 
до приміщень стрілецького тиру. Тири можуть працювати в діапазоні 
температур від -10 до +40 градусів Цельсія і при відносній вологості до 
80 % [7]. 

Дуельні мультимедійні інтерактивні тири «Інгул» (випускають-
ся зазначеним вище виробником із 2010 року) розраховані для всіх ви-
дів зброї і наразі не мають аналогів у світі. 

Дуельний мультимедійний інтерактивний тир складається з 
таких елементів: 1) двох екранів, розрахованих на застосування будь-
яких видів зброї (бойової, пневматичної, лазерної); 2) двох телекамер 
для передачі зображення супротивників у режимі реального часу; 3) 

 

        

         
Фото 2. Варіанти облаштування приміщення для використання мульти-

медійного інтерактивного тиру «Інгулw».
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двох систем вогню у відповідь; 4) двох комплектів визначення коорди-
нат попадань і проектування зображення на мультимедійний екран; 
5) спеціального комп’ютера, що керує комплексом дуельної стрільби 
(див. фото 3). 

Принцип роботи дуельного мультимедійного інтерактивно-
го тиру полягає у наступному: 1) організовується поєдинок між дво-
ма стрільцями, що озброєні бойовою, пневматичною або лазерною 
зброєю; 2) кожен зі стрільців стріляє у свій екран – у зображення су-
противника, що передається в режимі реального часу; 3) вогонь су-
противника імітується системою вогню у відповідь, що встановлена 
навпроти стрільця і реагує в момент пострілу супротивника; 4) під час 
аналізу стрільби фіксуються всі стоп-кадри в момент пострілу обох 
стрільців із зазначенням точок влучення [7]. 

Мультимедійні тири «Інгул» для лазерних імітаторів зброї ви-
пускаються ТОВ «ГЕРЦ» з 2010 року. Такий інтерактивний тир для ла-
зерних імітаторів призначений для початкового тренування у стрільбі 
із застосуванням лазерних імітаторів реальної зброї – пістолетів, ав-
томатів, гвинтівок. Усі лазерні імітатори виробництва ТОВ «ГЕРЦ» за-
безпечують режим стрільби оригінальної зброї (включаючи стрільбу 
чергами). 

Комбіновані тири представляють собою мультимедійні інтерак-
тивні системи, що поєднують можливість тренування з бойової, трав-
матичної чи пневматичної зброї, а також різноманітних лазерних імі-
таторів [7].  

Панорамні мультимедійні тири «Інгул» для всіх видів зброї ви-
пускаються ТОВ «ГЕРЦ» із 2006 року. Панорамний тир представляє 
собою мультимедійну інтерактивну систему з декількох екранів  (від 
двох до десяти), що об’єднані візуально і ситуативно [7]. 

Особливості панорамних тирів полягають у наступному: 1) мак-
симальне наближення до реальних умов; 2) можливість тренування 
чи змагання великої кількості стрільців одночасно; 3) кожен з екранів, 
об’єднаних у панораму, може використовуватись автономно – як окре-
мий мультимедійний тир. 

Висновки. Проаналізовані нами дидактичні можливості мульти-
медійних інтерактивних тирів (тренажерів) дають підстави стверджу-
вати − впровадження сучасних технічних засобів навчання з вогневої 
підготовки в освітній процес можуть сприяти вдосконаленню техні-
ко-тактичної майстерності не тільки курсантів ЗВО МВС України, а й 
постійного складу підрозділів Національної поліції. Тому, на нашу дум-
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ку, мультимедійні тири та спортивно-стрілецькі електронні тренаже-
ри доцільно ширше застосовувати у навчальному процесі професійної 
підготовки правоохоронців. 

Основними перевагами при застосуванні на практичних занят-
тях мультимедійних технологій (інтерактивних тирів) з вогневої під-
готовці поліцейських є наступні: 1) економія коштів на придбання бо-
єприпасів; 2) моделювання різноманітних ситуацій з реального життя 
та відпрацювання з поліцейськими навичок ведення прицільного вог-
ню; можливість проведення аналізу допущених стрільцем помилок 
при стрільбі тощо. 

Такий підхід щодо їх застосування поряд з традиційними педа-
гогічними принципами та методами навчання практичним навичкам 
стрільби згідно Курсу стрільб для поліцейських [7] сприятиме покра-
щенню рівня вогневої підготовки правоохоронців як важливої складо-
вої професійної діяльності працівників підрозділів Національної поліції.
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„Educaţia înseamnă a învăţa să înveţi, a învăţa să 
trăieşti, a învăţa să gândeşti liber şi critic, a învăţa 
să iubeşti lumea şi s-o faci mai umană, a învăţa să 
te desăvârşeşti în şi prin munca creatoare.”

Edgar Faure

Introducere. Societatea contemporană este, din ce în ce mai mult, o 
societate modelată educaţional. Trăim într-o societate dinamică, ce se află 
într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. Schimbările majore din 
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OMENIRII
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Rezumat
Educaţia, percepută până în prezent mai mult sub aspect cultural, social, moral 

capătă o importanţă existenţială tot mai o pronunţată. În contextul problemelor globa-
le ale omenirii educaţia devine baza existenţei sociale. Numai prin educaţie civilizaţia 
umană are şanse de a ieşi din impactul generat de epuizarea resurselor naturale şi ener-
getice, poluarea mediului ambiant, efectele negative ale globalizării în plan cultural şi 
moral. Se mai spune că secolul XXI va fi secolul aurului cenuşiu sau nu va fi deloc. În acest 
context tot mai evident apare întrebarea: cum trebuie făcută educaţia în această eră a 
informatizării, globalizării, în contextul provocărilor demografice majore.
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Summary
Education, perceived so far more in terms of culture, social, moral, is gaining more 

and more pronounced existential importance. In the context of the global problems of 
Mankind, Education becomes the basis of social existence. Only through education does 
human civilization have a chance to get out of the impact generated by the depletion of 
natural and energy resources, environmental pollution, the negative effects of globaliza-
tion in cultural and moral terms. It is also said that the 21st century will be the century 
of gray gold or it will not be at all. In this context, the question becomes more and more 
obvious: how should education be done in this era of computerization, globalization, in 
the context of major demographic challenges. 
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stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de diferite influenţe 
culturale, sociale, economice şi tehnice se reflectă şi în instruirea-învăţarea-
educaţia noastră. Mobilitatea crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnolo-
giei, a simbolurilor şi informaţiei schimbă şi modifică sensul acestei triade 
a educaţiei. Ca urmare, astăzi, omul îşi construieşte educaţia personală cu 
totul altfel decât a fost cândva. Pentru majoritatea indivizilor, educaţia este 
un mod natural şi general acceptat de a-şi construi identitatea, personalita-
tea – sunt ceea ce învăţ şi cum învăţ. Educaţia are implicaţii semnificative în 
prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei comunităţi, a 
fiecărei naţiuni. Tehnologiile şi evoluţia lor rapidă au modificat mediul de 
afaceri, procesele de producţie şi au dus concurenţa de la nivel local la ni-
vel mondial. O forţă de muncă bine educată este crucială în lumea contem-
porană, iar lupta pentru resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind 
devansată de lupta pentru resurse umane. Astfel educaţia a devenit treptat 
una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial şi sectorul privat a preluat 
treptat o mare parte din responsabilitatea educaţiei pe tot parcursul vieţii. 
Educaţia în societatea cunoaşterii, anume aşa este estimată societatea con-
temporană, înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului XXI.

Scopul investigaţiei: analiza fenomenului educaţional prin prisma 
evoluţiei istorice şi situaţia educaţiei la începutul secolului XXI.

Metodele aplicate: dialectică, istorică, comparativă, analiza, sinteza, 
generalizarea.

Rezultatele investigaţiei. Educaţia este un fenomen social, specific 
uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate proprie 
acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forţă de muncă şi fiinţă socia-
lă. Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materi-
ale şi spirituale ale societăţii. Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, 
mecanismele, conţinuturile, finalităţile educaţiei s-au schimbat, au evoluat 
şi s-au perfecţionat.

Educaţia este supusă schimbărilor istorice, ea apărând odată cu soci-
etatea din epoca preistorică, când scopul educaţiei este, intenţionat, cel de 
formare a tinerelor generaţii, prin intermediul procesului de transmitere a 
experienţei acumulate.

Apariţia proprietăţii private şi a claselor sociale în epoca antică fac ca 
educaţia să aibă acum un caracter de clasă. Trecerea de la epoca antică la cea 
medievală a însemnat totodată şi trecerea la un alt sistem de educaţie, care 
corespundea cerinţelor vieţii economice şi sociale specifice timpului. Ideo-
logia dominantă acum fiind cea religioasă, respectiv, învăţământul a fost un 
monopol al clerului – atât în Europa, cât şi în Orientul apropiat şi depărtat.

Către sfârşitul Evului Mediu ritmul de dezvoltare al societăţii a devenit 
mai alert, ceea ce a contribuit la diverse schimbări în societate. Schimbări 
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majore s-au petrecut şi în educaţie. Conceptele umanismului au influenţat 
puternic ideile pedagogice. Se dă o mare importanţă respectului faţă de om, 
încrederii în posibilităţile sale fizice şi intelectuale.

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX se caracterizează pe 
plan sociopolitic printr-o succesiune de victorii ale burgheziei din ţările 
Europei Occidentale. Această perioadă constituie un mare pas înainte în 
direcţia generalizării învăţământului primar şi a dezvoltării teoriei pedago-
gice corespunzătoare. Amploarea pe care a luat-o acum învăţământul, mai 
ales şcoala elementară, a atras după sine şi dezvoltarea instituţiilor de pre-
gătire a corpului didactic. Aceste împrejurări au stimulat procesul de con-
stituire a pedagogiei ca disciplină ştiinţifică. Interesul manifestat pentru 
problemele dezvoltării tinerei generaţii au favorizat crearea unei instituţii 
speciale de educare, precum şi elaborarea unei teorii pedagogice privind co-
piii de vârstă preşcolară. În această perioadă au apărut o serie de elemen-
te noi, care anunţă importante mutaţii în gândirea pedagogică şi practica 
şcolară. Aproape tot ceea ce creaseră secolele anterioare în domeniul practi-
cii instructiv-educative era cuprins acum în termenul de şcoală tradiţională 
şi începuse să fie respins. Apare, mai întâi, o reacţie faţă de şcoala herbarti-
ană, întemeiată exclusiv pe receptivitate şi pe orientare exclusiv teoretică 
a conţinutului activităţii didactice. Se creează, astfel, aşa-numitele şcoli noi 
din Marea Britanie, Franţa, Germania, SUA. Pe plan pedagogic, secolul XX s-a 
anunţat, prin teoria educaţiei noi, ca un secol al copilului

După cum vedem, de-a lungul istoriei, educaţia şi-a demonstrat rolul 
vital pentru dezvoltarea civilizaţiei, culturii umanităţii, pentru creşterea gra-
dului de ordine şi raţionalitate în viaţa socială, pentru cultivarea valorilor 
spirituale şi conferirea în acest fel a unui statut elevat condiţiei umane. 
 Educaţia, menţiona în secolul al XVIII-lea filosoful şi pedagogul Immanu-
el Kant, este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a 
omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea 
de care este susceptibil [11, p. 17].  Ceea ce îl distinge pe om de animal, con-
sideră în continuare Kant [11], este că fiinţa umană nu poate fi întreagă de-
cât prin educaţie. Omul nu este decât un rezultat al educaţiei. Existenţa şi 
perpetuarea societăţii sunt condiţionate de educaţie. Acolo unde există un 
gest, o acţiune, un comportament este prezentă şi educaţia. Ea este un mo-
ment şi o dimensiune existenţială peste tot prezentă. Exact acelaşi lucru îl 
spunea şi marele Confucius la timpul său – natura ne uneşte, iar educaţia ne 
deosebeşte [2].

Scopul esenţial al procesului de învăţământ este determinarea învă-
ţării, care este un proces deosebit de complex şi dificil, dar, din păcate, azi 
nimeni nu învaţă încă la nivelul, cu intensitatea şi cu viteza necesare pentru 
a face faţă complexităţii lumii moderne. Soluţia rezolvării problemelor actu-
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ale trebuie să vină nu numai din partea educaţiei instituţionalizate. Astăzi, 
obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe încât nu-
mai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii, concreti-
zată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă” [7, p. 225], prin „redistribu-
irea” învăţământului către mai mulţi factori, ar putea crea acţiuni ale căror 
rezultate să fie mulţumitoare, încât o restructurare a atribuţiilor diferitor 
compartimente ale socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de 
bun augur. Desigur că această restructurare este dificilă, problematică, şi 
presupune, cum sugerează alţi analişti [18, p. 226], o regândire şi o corelare 
mai adâncă a politicilor şcolare, culturale, economice şi sociale la nivelul an-
samblului societal.

Plasând învăţarea în contextul procesului de instruire, psihologii 
educaţiei ne oferă şi un sens restrâns al acestui concept. Ei [4] definesc 
învăţarea ca o activitate sistematică, dirijată, desfăşurată într-un cadru or-
ganizat (instituţii specializate de instruire şi educaţie), orientată în direcţia 
asimilării de cunoştinţe şi a formării structurilor psihice şi de personalitate.

Învăţarea desfăşurată într-un sistem instituţionalizat – sistemul de 
invăţământ – poartă numele de învăţare şcolară. Ea este forma dominan-
tă de activitate pe perioada şcolarizării obligatorii, iar pentru cei ce conti-
nuă cu formele învăţământului de profesionalizare, învăţarea ramâne ac-
tivitatea dominantă până la vârste mai înaintate. Fiind organizată gradual 
şi diferenţiat, pe cicluri şi profiluri, cu finalităţi precise pentru fiecare ciclu, 
rezultatul învăţării şcolare trebuie privit sub două aspecte: unul informa-
tiv, care constă în extragerea şi stocarea unui conţinut informaţional util, 
a unor scheme de acţiune, a unor algoritmi intelectuali, şi altul formativ, 
care se exprimă în formarea şi transformarea aparatului cognitiv al elevu-
lui, în formarea şi dezvoltarea personalităţii. Astăzi, în condiţiile exploziei 
informaţionale, a multiplicării canalelor de comunicare şi informare, organi-
zarea învăţării şcolare se referă nu atât la nişte conţinuturi de transmis, cât, 
mai ales, la procedee şi modalităţi de orientare şi dobândire independentă 
a cunoştinţelor. Ceea ce contează mai mult nu este ce învăţăm, ci cum 
învăţăm. Învăţarea trebuie să ducă nu la simple acumulări de informaţii, ci 
la formarea unor capacităţi de orientare, de gândire şi creativitate, la flexi-
bilizarea structurilor cognitive şi atitudinale, pentru a permite o adaptare 
optimă la schimbările rapide cu care ne confruntăm.

Ca demers, învăţarea umană poate aparţine individului, fiind învăţare 
personalizată. Dar învăţarea umană poate fi şi act social pedagogic, progra-
mat organizat şi condus, care se numeşte proces de instruire. Instruirea este 
procesul prin care mediul unui subiect este deliberat schimbat, incluzând 
experienţe ce provoacă, determină învăţarea.

Instruirea este „aplicarea eficientă a cunoştinţelor, experienţei şi 
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a priceperilor de ordin pedagogic, psihologic, logic, filosofic, etic, psiho-
social (atât a profesorului, cât şi a elevului – n.n.), pentru organizarea 
unui mediu care să genereze sau să faciliteze învăţarea” [8, p. 149].

La acest capitol, conform  RAPORTULUI privind analiza funcţională a 
MAI al RM efectuat în 2015 [15], absolvenţii Academiei MAI au carenţe se-
rioase. Credem că concluziile raportului referitor la instruire cer o analiză 
aprofundată şi detaliată, pentru îmbunătăţirea întregului proces instructiv 
din cadrul MAI.

Omenirea se confruntă astăzi cu o transformare fără precedent în isto-
rie – o revoluţie a informaţiei. Un rol important în acest proces îl joacă inter-
netul, tehnologia care transferă puterea cunoaşterii din mâinile instituţiilor 
de învăţământ superior în cele ale tuturor persoanelor interesate. În ultimii 
ani au fost lansate mai multe platforme online ce îşi propun să transforme 
viaţa studenţilor din întreaga lume, oferindu-le acestora şansa unei educaţii 
de cea mai bună calitate cu cost minim. UNESCO estimează că în următorii 
30 de ani vor avea parte de educaţie superioară mai multe persoane decât 
în toată istoria omenirii. „Este nevoie de o schimbare fundamentală a felu-
lui în care concepem rolul educaţiei în dezvoltarea globală, menţiona Irina 
Bokova, Director General (2009-2017) al UNESCO, deoarece ea are un im-
pact catalizator asupra bunăstării indivizilor şi asupra  viitorului planetei 
noastre. ....Acum, mai mult ca oricând, educaţia are responsabilitatea de a-şi 
adapta viteza la provocările şi aspiraţiile secolului al XXI-lea, şi de a promova 
tipurile corecte de valori şi aptitudini care vor duce la o creştere sustenabilă 
şi inclusivă şi la un trai paşnic împreună” [5]. Programul Educaţie pentru 
dezvoltare durabilă în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă [6] are ca 
scop asigurarea calităţii unei educaţii inclusive şi echitabile şi promovarea 
oportunităţilor de învăţare pe toată durata vieţii pentru toţi.

Totuşi nu toată lumea are acces la noile tehnologii. Conform Raportu-
lui „Stepping forward Connecting today’s youth to the digital future” [16], 
realizat de PwC şi UNICEF, o treime (463 de milioane) dintre elevii din în-
treaga lume nu au acces la învăţământul online, pentru că lipsesc metode-
le sau echipamentele de conectare la distanţă. Dintre aceştia, trei sferturi 
sunt din zone rurale sau din familii sărace. Raportul mai arată că 86% dintre 
reprezentanţii guvernelor din peste 100 de ţări, care au răspuns unui son-
daj UNESCO în 2020, au oferit elevilor platforme online pentru educaţia la 
distanţă, în timp ce doar 20% dintre aceştia au îmbunătăţit accesul la infra-
structură şi/sau au oferit dispozitive subvenţionate [16]. Autorii raportu-
lui atrag atenţia că deşi guvernele trebuie să gestioneze simultan o serie de 
provocări sociale critice, precum consolidarea sistemelor de asistenţă me-
dicală, sprijin financiar pentru companii şi şomajul, nu trebuie să renunţe 
la investiţiile pe termen lung în domenii esenţiale, precum educaţia. În plus, 
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situaţia economică se deteriorează pentru tinerii din medii dezavantajate, 
unul din şase tineri încetând să mai lucreze de la începutul pandemiei.

Astăzi, chiar în ţări care au parcurs la timp reforme ale educaţiei se 
concep noi reforme. Noile reforme pleacă de la acuzarea unor neajunsuri 
majore ale stării prezente a educaţiei. Bunăoară, preşedintele SUA preco-
niza renunţarea la actualul sistem cantitativist de evaluare, care afectează 
grav educaţia în multe ţări, oprirea „politicii standardelor unitare”, trecerea 
învăţământului în iniţiativă locală şi încurajarea competiţiei în educaţie [19, 
p. 69]. Copiii trebuie „educaţi, nu îndoctrinaţi”! Orizontul este ca fiecare elev 
şi student să se poată dezvolta conform potenţialului său.

În Germania, înalţi demnitari susţin că „tendinţa actuală duce la o 
nouă catastrofă” [14, p. 147]. O seamă de competenţe cruciale în viaţa oame-
nilor, „competenţa puterii de judecată”, „competenţa deciziei”, „competenţa 
cooperării”, sunt sacrificate de educaţie [14, p. 95]. Nu ar trebui ca orienta-
rea cognitivistă a educaţiei, pe care OECD o ia ca premisă indiscutabilă, să 
hotărască. În fapt, testele şi ierarhizările ce se cultivă creează „motivaţii false 
şi un ethos pedagogic periculos”. [14, p. 106]

În Franţa, actualul (în 2016) ministru al Educaţiei spunea că „mo-
delul francez trebuie astăzi să facă faţă la puneri în cauză multiple, legate 
de neliniştea în faţa progresului tehnologic, a riscurilor de declin economic 
şi de implozie a societăţii, a pericolului de reacţie fundamentalistă în faţa 
modernităţii, fără a uita blocajele inerente societăţii înseşi, care se expri-
mă cu claritate în sânul sistemului şcolar” [1, p. 7]. Trebuie lăsate în muzeu 
experienţele de sub presiunea globalizării, care au generat veritabile „catas-
trofe pedagogice”. Jean-Michel Blanquer atrage atenţia asupra nevoii de „a 
conştientiza că ştiinţele cognitive nu sunt busola absolută a tot ceea ce tre-
buie făcut în materie de educaţie” [1, p. 11]. Şcoala însăși se cuvine să-și 
asume idealul unei naţiuni avansate.

În martie 2019 s-au desfăşurat cunoscutele Dezbateri de la Sinaia cu 
tema Criza educaţiei [25], organizate de Fundaţia Alexandrion, în persoana 
lui Andrei Marga, cunoscut pedagog şi filosof din România, la care au par-
ticipat1 numeroşi experţi în educaţie din mai multe ţări.  În luările de cu-
vânt ale înaltului for s-a menţionat că dacă SUA, Germania, Franţa, care au 
orientat educaţia lumii, semnalează ceva mai mult decât o criză, veritabile 
„catastrofe”, atunci ne dăm seama cât de gravă este situaţia în alte ţări, mai 
ales acolo unde mimetismul este în floare [21]. Prof. dr. Brian Male, expert 
internaţional pentru curriculum din Marea Britanie, în comunicarea sa, a 
scos în evidenţă necesitatea de a moderniza sistemul de învătământ: „Trebu-

1 Subsemnatul a participat, de asemenea, la Dezbaterile de la Sinaia. Materialele Dezbaterilor 
urmează a fi publicate de Fundaţia Alexandrion.
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ie să renunţăm la un sistem de educaţie creat pentru secolul al 19-lea şi să-l 
înlocuim cu unul potrivit pentru secolul 21” [25].

Desigur, nu orice impas este criză, iar schimbarea poate părea criză. 
Întărirea poziţiei știinţelor în curriculum sau consolidarea discipline-
lor liberale nu înseamnă criză. Nu este criză nici atunci când se schim-
bă metodica şi didactica învăţării. Dacă însă încercăm să captăm în termeni 
precişi ceea ce se petrece în Europa şi argumentele ce se pun în balanţă, 
de către experţi şi cetăţeni, atunci devine evident că avem de-a face cu o 
criză. Este o criză ce se observă uşor în carenţele educaţiei, în rezultatele ei 
şi în tergiversarea remediilor. Acestea au fost numai o parte din subiectele 
scoase în evidenţă şi discutate la Dezbaterile de la Sinaia [22]. Astăzi suntem 
într-o profundă criză a educaţiei. Este, se poate spune, o „criză de sens” ce 
constă în aceea că scopul educaţiei este astăzi tot mai confuz. Este o „criză 
de motivaţie” ce are indicator scăderea încrederii în cunoştinţele predate 
în învăţământ. Este o „criză de conţinut” ca urmare a faptului că aproape 
nimeni nu-şi mai asumă să stabilească ce este de învăţat neapărat şi cum ar 
trebui să procedeze profesorul. Este o „criză de concepţie” ce rezidă în faptul 
că sunt prea puţini cei care pot aborda educaţia ca sistem [25].

Nici educaţia nu este un scop în sine, cum nu sunt nici economia, nici 
politica, nici alte activităţi. Un indicator de criză a educaţiei este şi că azi se 
pune prea puţin întrebarea: ce are educaţia de creat? În Europa se acuză 
că, după multe indicii, s-a trecut la „needucaţie (unbildung)” organizată 
[12]. Aceasta creează inşi în cazul bun utili, dar nu educaţi (gebildete). Ea 
este ruptă de „năzuinţa la cunoaştere fondată, reflecţie critică, întâlnire cu 
propria tradiţie şi culturi străine şi la o putere de judecată ascuţită” [25]. 
Educaţia pare să nu producă mai mult decât „actuala cultură media”.

Situaţia este însă şi mai dificilă. Chiar în societăţi europene dezvoltate 
sărăcia, fie şi relativă, urcă dincolo de mijlocul societăţii [13]. Profesiona-
lismul european este în declin [10].  Șomajul licenţiaţilor şi masteranzilor 
capătă amploare. În unele ţări abandonul şcolar continuă. Iliteraţia2 este un 
fapt incontestabil. Conformismul este un mod de viaţă. Max Weber scria la 
timpul său că odată cu expansiunea „oamenilor moderni specializaţi (mo-
derne Fachmenschentum)” cultura va produce „specialişti fără spirit şi oa-
meni ai plăcerilor fără inimă” pe o scară nemaiîntâlnită [20, p. 172]. Aver-
tismentul lui Husserl – cunoaşterea cu orizont jos dă oameni cu umanitate 
redusă – este mai actual ca oricând. În definitiv, fenomenele de degradare 

2 Literacy nu are echivalent în limba română şi, respectiv, în dicţionare explicative nu se 
regăseşte; de aceea îl vom traduce prin literaţie. La nivel european, literaţia se referă la dez-
voltarea competenţelor de lectură şi scriere care facilitează înţelegerea şi învăţarea, folosirea 
şi evaluarea critică a informaţiilor furnizate în moduri variate care includ texte scrise, electro-
nice şi imagini. Iliteraţia are deci sens invers.
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culturală de azi sunt legate de lacunele educaţiei.
Aceste fenomene reapar astăzi în educaţia însăşi. Cel mai important 

pedagog de azi a arătat că „a fi recunoscut ca membru al unei profesii nu este 
acelaşi lucru cu a acţiona ca specialist”. Adaug distincţia dintre „a fi absolvit 
ceva” şi „a fi priceput în specialitate” [9, p. 129]. Câţi oameni avem astăzi cu 
diplome dar specialişti nu avem fiindcă pregătirea lor este mediocră? Dar 
câţi oameni cu diplomă de jurişt avem în Moldova, dar justiţie nu avem? Pen-
tru comparaţie şi meditaţie: În Republica Moldova cu o populaţie de 2,64 
mln [24] sunt 16 universităţi (10 de stat şi 6 private) care pregătesc jurişti. 
România, cu o populaţie de 19,317 mln [24] – 36 de universităţi (16 de stat 
şi 20 private) pregătesc jurişti. Iar Germania, cu o populaţie de 83,2 mln [24] 
– 42 de universităţi, toate de stat !, pregătesc jurişti.

Educaţia existentă pregăteşte insuficient pentru administrare şi auto-
administrare şi nu sprijină înţelegerea societăţii. Experienţele atestă că nu 
se ating performanţe durabile acolo unde egoismul, oportunismul, şiretenia 
sunt în floare. Fără îndoială, educaţia a generat şi persoane competente 
şi responsabile, în stare să conceapă soluţii de interes obştesc. Numai că 
efectivul acestora este surclasat de efectivul nepregătiţilor, semidocţilor, 
descurcăreţilor, impostorilor. Disproporţia sintetizează gravitatea crizei 
educaţiei.

O seamă de organizări tradiţionale în educaţia din Europa reclamau 
reforma. Aceasta a fost concepută şi lansată în multe ţări în anii 1990. PISA şi 
Bologna sunt simbolurile ei. Ce a ieşit din acestea? Foarte puţini au înţeles că 
procesul de la Bologna a fost conceput ca strategie nu ca şi concepţie asupra 
educaţiei. Unele ţări au luat aceasta ca o concepţie, inclusiv România, iar Re-
publica Moldova a preluat această practică de peste Prut. Moldova încă n-a 
implementat în întregime procesul de la Bologna, dar europenii se gândesc 
la o altă reformă a educaţiei.

Dar iată PISA, un program de evaluare internaţional, lansat în anul 1997 
de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, este benefic 
pentru educaţie. Acest program evaluează, o dată la trei ani, competenţele 
elevilor cu vârsta de 15 ani, la trei domenii de bază: citire/ lectură, matema-
tică şi ştiinţe. Testele sunt concepute pentru a măsura abilităţile elevilor de a 
aplica cele învăţate în situaţii reale, iar prima testare a avut loc în anul 2000. 
În cadrul acestui program PISA, în 2018, la cel de-al 3-lea ciclu de testare, 
au participat peste 612 000 de elevi din 79 de ţări sau regiuni economice. În 
Republica Moldova, circa 5 300 de elevi din 236 de instituţii de învăţământ 
au fost testaţi la citire/ lectură, matematică şi ştiinţe [16].

Conform rezultatelor [17] ultimului test, Republica Moldova este una 
dintre cele 16 ţări care, în evaluarea PISA 2018, au reuşit performanţa de a 
nu descreşte punctajele medii la nici unul dintre domeniile evaluate, com-
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parativ cu ciclurile anterioare de participare. Totodată, Moldova este una 
dintre cele 7 ţări care au înregistrat o creştere a rezultatelor la fiecare do-
meniu şi la fiecare ciclu de participare. Cu toate acestea, punctajul mediu 
înregistrat de Republica Moldova în toate ciclurile PISA încă rămâne mai mic 
decât punctajul mediu al ţărilor ce fac parte din Organizaţia pentru Coope-
rare şi Dezvoltare Economică (OECD). Astfel, performanţele Republicii Mol-
dova în anul 2018 sunt similare cu cele înregistrate de România, Bulgaria, 
Muntenegru, Chile sau Uruguay. Țările-lider în Programul PISA 2018 sunt 
Singapore, Japonia şi Estonia. Rezultatele testului ne mai spune că 43% de 
elevi din Republica Moldova nu ating nivelul minim de competenţă la dome-
niile citire/ lectură şi la ştiinţe, iar 50% de elevi – la matematică. În medie, 
în rândul ţărilor OECD aproximativ 23% de elevi nu ating nivelul minim de 
competenţă la citire/ lectură, ştiinţe sau matematică [17, p. 27-40].

Un alt studiu interesant, rezultatele căruia au fost anunţate câţiva ani 
în urmă, la fel atrage atenţia asupra situaţiei dezastruase din educaţie. În 
anul 2017, trei experţi canadieni [23] au lansat un film despre IQ şi decli-
nul acestuia. Filmul se bazează pe un amplu studiu efectuat pe indivizi din 
diverse colţuri ale lumii. Scăderea atenţiei, hiperactivitatea, autismul sunt 
generate de perturbări endocrine, substanţe chimice prezente în mediul în 
care trăim, sunt concluziile specialiştilor. Studiul a început în anul 1990 şi a 
durat până în anul 2017. Concluziile sunt devastatoare. Se constată un declin 
considerabil al facultăţilor intelectuale. Acest fenomen se înregistrează în 
ţări dezvoltate precum Norvegia, Danemarca, Olanda, Franţa, Germania. Pa-
radoxal, dar acest declin nu se înregistrează în ţări mai puţin dezvoltate. Cu 
toate că trăim într-o lume supercivilizată, oamenii sunt mai puţin inteligenţi, 
mai instabili emoţional decât acum câţiva zeci de ani.

Unii cercetători pun acest declin pe seama producerii unor mutaţii 
genetice generative. Cum ar fi Gerald Crabtree [3, p. 1-3], cercetător la Uni-
versitatea Stanford (locul doi în topul celor mai performante universităţi din 
lume), declară că un cetăţean din Atena care a trăit în anul 1000 î.Hr., ar avea 
o memorie sclipitoare, un orizont mai mare de idei, o claritate mai mare în 
a descifra esenţa lucrurilor faţă de o persoană care trăieşte în secolul al XXI-
lea.

Specialiştii au realizat şi un top [23] al factorilor care au condus la de-
clinul facultăţilor intelectuale. Pe primul loc se afla fluorul, o substanţă adă-
ugată abundent în apă. S-a descoperit că există o legătură între cantitatea 
de fluor din organism şi nivelul IQ-ului. Pe locul al doilea se află pesticidele 
utilizate în industria alimentară. Acestea generează anomalii semnificative 
la nivelul creierului. Un alt studiu a relevat faptul că alimentele procesate 
au un impact dezastruos asupra copiilor. În Norvegia, au fost aplicate mai 
multe teste pe bărbaţi, începând cu anul 1970 şi până în anul 2009. În seco-
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lul al XX-lea, coeficientul de inteligenţă a crescut cu trei puncte pe deceniu. 
În secolul al XXI-lea, trendul este descrescător, şapte puncte pe generaţie. 
IQ-ul reprezintă măsura inteligenţei umane. Majoritatea dintre noi avem o 
inteligenţă medie, un IQ cu valoarea de 100. De la 130 în sus, vorbim despre 
supradotare. Există şi un intelect de limită în care valoarea IQ-ului este de 
70-80 de puncte [23].

Concluzii. Aşadar, despre educaţie putem afirma că este primul lucru 
care ne diferenţiază de animale. Noi folosim educaţia pentru a evolua, pen-
tru a marca acest proces. Fiecare lecţie învăţată ne aduce mai aproape de 
examenul final, examenul care ne permite intrarea în lumea celor învăţaţi. 
Educaţia este puntea dintre noi şi viitorul nostru, ne leagă de trecut prin 
prezent, lăsându-ne în acelaşi timp liberi să decidem. Ne oferă posibilitatea 
de a face diferenţa dintre bine si rău, dintre alb şi negru. Dualitatea este fi-
rească, însă educaţia este criteriul care ne ajută să alegem corect. Nu există 
mereu o alegere corectă, deoarece fiecare acţiune poate afecta o anumită 
persoană, însă încercăm să alegem mereu corect pentru noi. Trebuie să fim 
corecţi cu noi înşine, iar educaţia ne permite să facem asta. Educaţia este 
criteriul după care eşti judecat. Este primul lucru care ne oferă o „etichetă” 
în societate, trebuie să reuşim să trecem peste prejudecăţi pentru a putea 
folosi educaţia. Educaţia trebuie să transmită eficient şi pe scară largă acel 
volum de cunoştinţe şi informaţii adaptate noii civilizaţii a globalizării, care 
să nu copleşească prin cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea oamenilor 
la nivel individual şi comunitar. Educaţia trebuie să traseze transformările 
noii lumi aflate în permanentă mişcare şi, în acelaşi timp, să pună la dispo-
ziţia oamenilor instrumentele de orientare cu ajutorul cărora aceştia să-şi 
găsească drumul afirmării şi dezvoltării continue. În Europa devine tot mai 
clar că nu dă rezultate „repararea” sistemului de educaţie existent. Experţii 
europeni în domeniul educaţiei au ajuns la concluzia că este timpul adoptă-
rii Declaraţiei PostBologna, în care accentul va trebui deplasat de pe durata 
studiilor pe scopul şi conţinutul acestora. Flexibilizarea, inclusiv a duratei, se 
cuvine să ia locul uniformizării. Este de pus capăt tendinţei de imitare prin-
tre universităţi, inclusiv prin reorganizarea specializărilor. Este vorba de a 
reveni la asumarea misiunii universităţii ca formatoare de specialişti la cel 
mai înalt nivel atins în cunoaştere şi a funcţiilor diverse ale universităţii – de 
răspândire a cunoaşterii specializate, centru de cercetare, instanţă de critică 
argumentativă, promotor al libertăţilor, drepturilor şi justiţiei.
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Rezumat
Republica Moldova se află în prezent într-un proces amplu de reformă socială, 

economică, politică şi juridică. Propunerile de reformare a sistemului de educaţie, in-
clusiv juridică reprezintă o parte centrală a pachetului total de reforme în discuţie. Ca-
pacitatea universităţilor şi, în cele din urmă, a şcolilor de drept de a instrui calitativ un 
număr adecvat de profesionişti duc procesul de reformă dincolo de limitele sterile ale 
teoriei în câmpurile fertile ale vieţii de zi cu zi, ceea ce este un element esenţial al infras-
tructurii schimbării sociale. Cea mai bună realizare a acestei sarcini este întrebarea cu 
care ne confruntăm toţi cei care suntem vital interesaţi de reformele legale din Moldova. 
Autorii speră că acest eseu, bazat pe experienţa lor la Universitatea de Drept – Southwes-
tern Law School - Los Angeles, care le-a oferit o experienţă academică, ştiinţifică, socială 
şi culturală de neuitat şi valoroasă, va fi în măsură să constituie o platformă de discuţii 
şi un dialog de substanţă între toţi cei care sunt implicaţi în actul academic manageri-
al, cadre didactice, studenţi, absolvenţi şi desigur că practicieni. Totodată, adoptarea şi 
intrarea în vigoare a hotărârii cu privire la organizarea şi funcţionarea unor instituţii 
publice de învăţământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne semnifică o recon-
ceptualizare a procesului de instruire şi pregătire profesională a cadrelor pentru subdi-
viziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept.

Cuvinte-cheie: instruirea juridică în SUA; pregătirea profesională a cadrelor pen-
tru MAI; practicarea dreptului; discuţii socratice; instruire profesională; reformare-mo-
dernizare.

Summary
Republic of Moldova is currently in the midst of a sweeping process of social, eco-

nomic, political and legal reform. Proposals to reform the system of legal education are 
a central part of the total package of reforms under discussion. The ability of universi-
ties and, eventually, law schools to train qualitatively an adequate number of lawyers 
carry the process of reform beyond the sterile reaches of theory into the fertile fields of 
everyday life is an essential element of the infrastructure of social change. How best to 
accomplish this task is the question facing all of us who are vitally interested in legal 
reforms in Moldova. The authors hope this essay, based on their fantastic experience at 
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Instruirea juridică în Statele Unite ale Americii reprezintă un model 
conceptual diferit de cel al Republicii Moldova. Ținem să menţionăm că în 
studiul de faţă nu sugerăm sub nici o formă că Moldova ar trebui fără nici 
o rezervă să importe sistemul american. Mai degrabă, autorii vor beneficia 
de avantajul experienţei lor în cadrul ambelor sisteme de instruire juridi-
că pentru a sugera ideea că unele aspecte ale sistemului educaţional juridic 
american ar putea fi aplicate pe tărâmul învăţământului juridic din Moldova, 
cu scopul de a ajuta la educarea mult mai eficientă şi de succes a unei noi 
generaţii de lideri politici şi sociali pentru Moldova.

În urma unei generalizări am putea evidenţia următorii piloni structu-
rali pe care se fundamentează sistemul instruirii juridice americane:

Pasul iniţial: 4 ani de studii în cadrul oricărei facultăţi din sistemul 
universităţilor naţionale americane;

După absolvirea facultăţii, susţinerea unui test specializat de evaluare 
a aptitudinilor de studiere a dreptului (Law School Admission Test – LSAT);

Aplicarea la o şcoală de drept, care îşi va baza decizia sa de admitere 
pe aptitudinile candidatului de a studia dreptul; media notelor de la faculta-
te; calităţi şi experienţă, care promit ca persoana să devină un bun student 
şi un jurist capabil;

3 ani de studii la şcoala de drept;
În anul I de studii sunt ţinute cursuri care reprezintă fundamentele 

dreptului comun. De regulă, din categoria acestor cursuri fac parte: Pro-
prietatea; Delicte; Dreptul penal; Contractele; Procedura civilă; Dreptul 
constituţional etc.

În anii II și III de studii studentul este liber să-şi aleagă cursurile pe 
care va fi obligat să le frecventeze. De regulă, sunt urmate cursuri precum: 
Dreptul corporaţiilor; Dreptul comercial; Dreptul fiscal; Probele etc.

După anul II de studii, în decursul lunilor de vară, se realizează stagiul 
de practică în cadrul unei firme juridice. Acest fapt le permite studenţilor să 

Southwestern Law School – Los Angeles, which offered them a unforgettable and valua-
ble academic, scientific, social and cultural experience, will spark a meaningful inquiry 
and dialog among all who are involved with Moldovan legal education, including faculty, 
administrators, students and graduates. At the same time, the adoption and entry into 
force of the decision on the organization and functioning of public educational instituti-
ons under the Ministry of Internal Affairs means a reconceptualization of the process of 
training and professional training of staff for the subdivisions of the Ministry of Internal 
Affairs and other law enforcement entities.

Keywords: legal training in the USA; professional training of staff for the Ministry 
of Interior; practicing Law; Socratic discussions; vocational training; reform-moderni-
zation.
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câştige puţini bani şi să acumuleze o experienţă preţioasă.
După anul III de studii (an terminal), în decursul verii, absolventul 

şcolii de drept se va înscrie la un curs de pregătire de câteva săptămâni, 
pentru susţinerea examenului de admitere la baroul statului în care urmea-
ză să practice dreptul.

Susţinerea examenului (Bar examination) şi admiterea în baroul 
avocaţilor statului respectiv.

Aceasta fiind forma învăţământului juridic american, ne vom axa în rân-
durile ce urmează pe câteva repere ce constituie fundamentul conţinutului 
său, făcând paralele dintre sistemul de instruire juridică american şi cel din 
Republica Moldova.

1. Practicarea dreptului versus studii superioare juridice. Spre deo-
sebire de Moldova unde finalitatea instruirii juridice constă în a oferi studii 
superioare juridice prin acordarea titlului de licenţiat în drept (cu accentul 
pe aspectul teoretic şi formal şi adesea în detrimentul aspectului practic), 
sistemul american de instruire juridică se axează pe cultivarea la absolvenţii 
săi a unor deprinderi şi competenţe profesionale practice, apropiate de 
realităţile juridice cotidiene.

Școlile de drept americane sunt mai puţin tentate în a-şi instrui studenţii 
în domeniul doctrinei legale, dar se ambiţionează mult în a le cultiva capacitatea 
de a soluţiona probleme juridice reale desprinse din practică. În timp ce studen-
tul din Moldova îşi iroseşte timpul învăţând la nesfârşit teorii şi definiţii, colegul 
său din SUA are de-a face cu speze desprinse din viaţa reală. În consecinţă, absol-
ventul unei facultăţi de drept din Moldova este încorsetat de un bagaj enorm de 
cunoştinţe teoretice, cunoştinţe care cu trecerea timpului se devalorizează tot 
mai mult şi devin practic inutile. Spre deosebire de absolventul nostru, colegul 
său american este dotat cu abilitatea de a răspunde prompt oricărei provocări 
din domeniul jurisprudenţei şi de a le administra cu iscusinţă, flexibilitate, cre-
ativitate şi abordare analitică situaţii şi experienţe noi, pe care le oferă zilnic 
lumea jurisprudenţei. Iată de ce sistemul de instruire juridică bazat pe metoda 
spezelor (case method) pune un accent considerabil pe metodă şi nu pe conţinut.

2. Discuţii socratice versus cursuri teoretzate. În şcolile de drept 
americane domină metoda socratică de predare a materiei. Probabil, aces-
ta este elementul fundamental al instruirii juridice americane, element ce 
contribuie substanţial la deosebirea crucială dintre juriştii din SUA şi cei din 
Moldova, gândirea juridică americană şi cea din Moldova, stilul de abordare 
şi soluţionare a problemelor de drept în cadrul societăţii americane şi în ca-
drul societăţii din Moldova.

La fundamentul stilului socratic de instruire se află ideea potrivit căre-
ia, însuşirea eficientă a materiei se realizează nu prin ţinerea unui curs for-
mal de lecţii de către cadrul didactic, ci prin arta profesorului de a conduce 
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o discuţie profundă cu studenţii (şi între studenţi), abordând fundamental 
şi multilateral diverse aspecte ale problemei. În forma sa pură, metoda so-
cratică înseamnă instruirea juridică a studentului în cadrul cursurilor prin 
axarea discuţiilor pe o serie de speze.

Instruirea socratică oferă studenţilor de la şcolile de drept din SUA 
posibilitatea ca zilnic, timp de 3 ani de zile, să fie ghidaţi de profesori-analişti 
de drept experimentaţi în dezvoltarea unei gândiri juridice 

Este adevărat că sistemul socratic de instruire reclamă un mai mare 
efort din partea cadrului didactic. Atâta timp cât legislaţia nu suferă modi-
ficări substanţiale, profesorul îşi poate folosi an de an, la nesfârşit şi practic 
intact cursul de lecţie odată perfectat. În contrast, pentru a conduce o lecţie 
într-o manieră socratică, profesorul trebuie să dispună de abilitatea şi dibă-
cia punerii de întrebări pe marginea diverselor probleme juridice, de a răs-
punde riguros şi prompt la întrebările studenţilor, de a ţine pasul cu evoluţia 
în aplicarea în practică a dreptului şi a desprinderii din teorie şi practică a 
multiplelor aspecte ce au valoare pentru viitorii jurişti.

Deci metoda clasică de ţinere a unui curs de lecţii este totodată şi o 
metodă conservativă şi oarecum greoaie. Prin contrast, metoda socratică so-
licită şi oferă flexibilitate, libertate în gândire şi exprimare, percepţia unei 
instruiri vii şi intense, atât pentru profesor, cât şi pentru studenţii săi. Toto-
dată, metoda socratică, prin faptul că obligă studenţii să înveţe creativ, prin 
desprinderea din practică a soluţiilor la diverse probleme, prin faptul că îi 
impune să se implice activ în procesul de însuşire a cunoştinţelor, atât te-
oretice, cât şi practice, prin faptul că corectează imediat erorile studenţilor 
şi imprimă o direcţie eficientă a eforturilor sale teoretice şi practice, prin 
faptul că îi provoacă pe studenţi să reacţioneze şi să reflecteze, oferă profe-
sorului recompensa de a-şi vedea discipolii săi în ipostaza de personalităţi, 
profesionişti şi lideri în devenire.

De asemenea, metoda socratică cere profesorului o mai mare atenţie faţă 
de studenţi. Din păcate, cadrele didactice din sistemul de drept continental, 
spre deosebire de colegii lor americani, acordă o atenţie mult mai superficială 
studenţilor lor. În linii generale, cadrele didactice din sistemul instruirii juridice 
continentale au foarte puţine obligaţii directe faţă de cei pe care îi instruiesc, 
acţionând mai degrabă într-o ambianţă axată pe profesor decât pe student.

Pentru a stimula aplicarea metodei socratice în învăţământul juridic din 
SUA, managerii academici au instituit sisteme de evaluare a performanţelor 
didactice bazate pe iscusinţa de a aplica metoda socratică, iar profesorii dis-
pun de arta şi cultura evaluării profesionale personale şi ale colegilor lor 
prin prisma metodei socratice de instruire. Merită a fi menţionat şi urmă-
torul aspect: în comparaţie cu colegii lor din sistemul dreptului continental, 
cadrele didactice şi managerii academici din cadrul şcolilor de drept ameri-
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cane dispun de o mai mare libertate şi autonomie în activitatea lor didactică, 
fapt care le permite să influenţele direct şi eficient procesul de învăţământ.

În concluzie, metoda socratică răspunde mult mai bine nevoilor 
studenţilor şi finalităţii studiilor juridice. 

3. Instruirea profesională versus instruirea generală. Sistemul de 
instruire juridică american este mult mai orientat spre producerea unor 
jurişti creativi şi cu o pregătire juridică profundă. Aceasta deoarece instru-
irea generală şi oarecum multilaterală este oferită de studiile în cadrul pri-
mei facultăţi, ce precede admiterea la şcoala de drept. Prin urmare, curricu-
la academică a şcolilor de drept americane este orientată spre o pregătire 
juridică profesională şi fundamentală, iar instruirea este sofisticată şi plină 
de rigoare. La o instruire juridică profesională contribuie şi atitudinea pro-
fesională şi responsabilă a studenţilor americani. Astfel, ei sunt mai în vârstă 
decât colegii lor din Moldova şi, prin urmare, sunt mult mai maturi şi respon-
sabili vizavi de studiile lor. Iar faptul că deja au studii superioare îi face să aibă 
orizonturi mult mai extinse, avându-se în vedere că mulţi dintre cei care vin 
la şcolile de drept americane tind să facă o facultate în economie şi business – 
domenii cruciale pentru o carieră în domeniul dreptului. În fine, mulţi dintre 
studenţii de la şcolile de drept americane dispun de o experienţă de viaţă ex-
tinsă, ţinând cont de faptul că o bună parte din ei sunt forţaţi să se angajeze 
în câmpul muncii (în timpul studiilor la facultate, sau după facultate, sau în 
timpul studiilor la şcoala de drept). Acest ultim aspect contribuie substanţial 
la cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor interumane şi a legităţilor ce le guver-
nează, aspect vital pentru viitorii jurişti, care vor avea de activat în societate 
şi pentru societate.

În urma acestei incursiuni superficiale în materia învăţământului ju-
ridic din SUA, am putea să formulăm şi unele concluzii pertinente privind 
instruirea juridică din Republica Moldova:

1. O primă şi cea mai importantă concluzie este că la etapa iniţială nici 
nu se pune problema unei racordări organizatorice a sistemului de instruire 
juridică din Moldova la cel din SUA. Mult mai eficient şi rapid ar fi implan-
tarea unor metode de instruire americane desprinse din aulele universitare 
din SUA.

2. În ce priveşte practicarea dreptului versus studii superioare juridi-
ce, este de competenţa cadrului didactic de a se autoinstrui şi autodiscipli-
na şi, prin urmare, a reconceptualiza modul de ţinere a cursurilor univer-
sitare şi a interveni cu idei şi practici de modernizare. Metoda de instruire 
prin discutarea multiplelor aspecte ce ţin de speze desprinse din viaţa reală 
(aşa-numitul case method), fiind relativ exotică pentru cadrele didactice şi 
studenţii din Moldova, credem că îşi va găsi aplicarea pe scară largă în cadrul 
prelegerilor şi seminariilor la facultăţile de drept din ţară.
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3. O altă idee, preluarea căreia ar putea fi vizibilă şi simţită imediat, 
marcând substanţial schimbarea în domeniul instruirii juridice, ţine de me-
toda socratică de instruire a generaţiilor de jurişti. Odată fiind adoptată, me-
toda socratică ar produce efecte revoluţionare în modul de gândire şi jude-
cată a studenţilor, în modul de aplicare a legislaţiei şi în ultimă instanţă va 
produce efecte benefice pentru întreaga societate. Probabil că trecerea de la 
instruirea clasică, atât de obişnuită profesorilor şi studenţilor, la cea socra-
tică se poate realiza doar prin sprijinirea acestor eforturi de către specialişti 
în domeniul artei oratorice, logicii, filosofiei dreptului etc., care în cadrul 
unor training-uri vor oferi consultanţa şi asistenţa necesară.

4. În fine, o altă experienţă desprinsă din peisajul juridic american şi 
care ar putea aduce beneficii procesului de instruire juridică din Moldova 
ţine de domeniul instruirii profesionale şi abandonarea vechiului sistem 
viciat de instruire generală. Acest lucru s-ar putea realiza, în primul rând, 
prin revizuirea fundamentală a curriculei academice şi a planurilor de 
învăţământ, prin o mai bună separare şi sincronizare a disciplinelor didacti-
ce între cele două cicluri de studii universitare: de licenţă şi masterat. Acest 
ultim aspect este extrem de important deoarece managerii academici poartă 
o responsabilitate atât juridică, cât şi morală pentru instruirea generaţiilor 
de jurişti, pentru pregătirea unui specialist profesionist şi în fine pentru 
acordarea unor servicii de calitate.

Ținem să menţionăm că în studiile ulterioare vom veni cu idei concre-
te de realizare a reformei procesului de instruire juridică, idei de transpune-
re şi adaptare a celor mai eficiente practici de instruire juridică americană în 
sistemul de învăţământ juridic din Republica Moldova şi în special în proce-
sul de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor pentru şi din 
subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept. În mod 
special vor fi vizate aspecte din domeniul tehnicilor de ţinere a cursurilor; 
acceptării sau refuzului studenţilor de a veni la cursuri cu laptopuri; reforma 
curriculei universitare; eticii legale etc.
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Expertiza ca mijloc de probă are o veche tradiţie, încă din antichitate 
întâlnindu-se unele aspecte, limitate, ale unora dintre formele de expertiză.

În procesele civile şi penale pentru stabilirea cu precizie a 
împrejurărilor în care s-a produs fapta şi deci a adevărului judiciar de multe 
ori este necesară părerea unor persoane cu cunoştinţe de specialitate, fapt 
care impune efectuarea expertizelor. Acestea constituie mijloace de probă 
ştiinţifice de natură să aibă o mare pondere în sistemul probatoriu prin care 
persoane competente desemnate de către organul judiciar aduc lămuriri 
asupra unor chestiuni de care depinde soluţionarea cauzei [3, p. 32].

Pentru constatarea adevărului obiectiv în cauzele penale, civile şi con-
travenţionale ale datelor de fapt în marea majoritate a cazurilor este necesar 
de a aplica cunoştinţe speciale. În toate cazurile în care se vorbeşte despre 
expertiză se are în vedere o cercetare efectuată de un expert judiciar pentru 
clarificarea unor chestiuni care necesită cunoştinţe speciale într-un dome-
niu sau altul [4, p. 7].

Aşadar, implicarea tot mai frecventă a unor specialişti în procesul 
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soluţionării diverselor situaţii este impusă, pe de o parte, de nevoia lărgirii 
posibilităţilor de perfecţionare a activităţii de înfăptuire a justiţiei, iar pe de 
altă parte, de progresul rapid al ştiinţei şi tehnicii, cu impact direct asupra 
elucidării adevărului. Aceşti specialişti sunt experţii judiciari.

Pentru admiterea la profesia de expert judiciar sunt înaintate anumite 
cerinţe [2]: a) este cetăţean al Republicii Moldova; b) cunoaşte limba româ-
nă; c) are capacitatea de exerciţiu deplină; d) are diplomă de studii superi-
oare de licenţă sau echivalentul acesteia în specialitatea pentru care solicită 
calificarea de expert judiciar; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în 
domeniul expertizei medico-legale sau psihiatrico-legale – diplomă de studii 
superioare de specialitate şi de studii postuniversitare de rezidenţiat/ de 
master; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul expertize-
lor judiciare criminalistice – diplomă de studii superioare de licenţă sau un 
act echivalent acesteia şi certificatul de calificare în specializarea respectivă; 
f) a efectuat un stagiu profesional în specialitatea de expertiză pentru care 
solicită calificarea de expert judiciar; g) este apt din punct de vedere medi-
cal pentru exercitarea atribuţiilor de expert judiciar în specializarea pentru 
care solicită calificarea de expert judiciar; h) nu are antecedente penale; i) 
are o reputaţie ireproşabilă; j) a susţinut examenul de calificare. Evident, 
legislaţia R. Moldova mai prevede şi alte cerinţe care sunt stipulate în art.40 
alin. (3) şi alin. (4) ale legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul exper-
tului judiciar.

Focusându-ne pe segmentul instruirii, vedem că una dintre cerinţe 
este de a avea studii superioare în domeniul dat şi un stagiu profesional în 
specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar. 
Din acest considerent în continuare ne propunem să dezvăluim aspectul de 
instruire pe două segmente, adică instruirea iniţială şi instruirea continuă. 

Chiar de la început ţinem să menţionăm că unica instituţie în R. Mol-
dova unde sunt pregătiţi viitorii experţi judiciari în domeniul criminalistic 
este Academia „Ștefan cel Mare” a MAI. Referindu-ne la instruirea iniţială a 
experţilor judiciari în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, menţionăm 
că studiile sunt realizate în decurs de doi ani cu un volum de 270 de ore. 
Specializarea „Criminalistica şi Expertiza judiciară” este destinată formării 
profesionale a viitorilor specialişti-experţi judiciari criminalişti. Scopurile 
disciplinei de instruire a cursului special „Criminalistica şi Expertiza judi-
ciară” este folosirea completă în practică a studiilor teoretice de ramură şi 
speciale; realizarea spiritului respectului profund faţă de lege, prin formarea 
deprinderilor în vederea neadmiterii încălcării legislaţiei în vigoare; crea-
rea deprinderilor de organizare a cercetării diferitor genuri de infracţiuni 
şi efectuarea expertizelor judiciare; asigurarea teoretică în formarea exper-
ţilor criminalişti de înaltă calificare, profesionişti care să posede cunoştinţe 
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profunde în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.
Pătrunzând în lumea criminalisticii şi în special a specializării „Crimi-

nalistica şi Expertiza judiciară”, studenţii au posibilitatea de a descoperi noi 
cunoştinţe şi legităţi cu privire la lumea care ne înconjoară, de a intra în do-
meniul unor investigaţii care nu se limitează numai la aspectul teoretico-me-
todologic, ci au o continuare practică vastă, fapt care captivează şi impune 
acumularea cu sârguinţă atât a cunoştinţelor teoretice, cât şi a aptitudinilor 
practice. Cunoştinţele obţinute de studenţi în cadrul cursului de specializare 
le oferă o varietate de alegere a locului de muncă începând cu subdiviziunile 
MAI, CNA, finalizând cu Centrul Naţional de Expertize judiciare fapt care face 
ca această specializare să reprezinte una din cele mai valoroase opţiuni. Pe 
lângă acestea specificul teoretico-practic al criminalisticii şi aspectelor care 
reprezintă obiectul de studiu oferă permanent aspecte noi inovative, per-
soana care va activa în domeniul respectiv având posibilitatea unei activităţi 
creative, interesante, aflând permanent ceva nou, fapt care îi va oferi posibi-
litatea de a se dezvolta multilateral şi profesionist.

După cum vedem, profesia de expert judiciar în domeniul criminalisti-
cii necesită solide cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice, ridicarea gra-
dului de pregătire prin diverse programe de instruire. Însă această profesie 
a creat şi o serie de relaţii interumane şi importante semnificaţii de ordin 
moral, atât în raporturile cu alţi experţi judiciari, cât şi în raporturile cu cele-
lalte organe judiciare şi părţi din proces.

Analizând minuţios ce înseamnă a instrui un expert judiciar în dome-
niul criminalistic şi evaluând condiţia doar de a avea studii superioare în do-
meniul dat şi efectuarea unui stagiu profesional în specialitatea de expertiză 
pentru care solicită calificarea de expert judiciar, considerăm că cerinţele 
date sunt insuficiente, deoarece în domeniul expertizelor criminalistice nu 
sunt suficiente doar studii juridice, iar stagiul profesional nu poate înlocui 
nicidecum studiile aprofundate într-un domeniu al expertizei criminalistice. 
De ce sunt insuficiente doar studiile? E simplu: dacă o să analizăm planurile 
de învăţământ al instituţiilor care pregătesc jurişti, o să ne ciocnim cu situ-
aţia că o disciplină ca Criminalistica se predă la un minim de ore posibil şi 
practic la nivel teoretic. 

Desigur, avem şi alte domenii ale expertizei judiciare unde cunoştinţe-
le căpătate la facultate formează un specialist de valoare, dar nu putem vorbi 
de formarea unui expert judiciar în acest domeniu. Pentru a corespunde cali-
tăţii de expert judiciar persoana care candidează la această profesie trebuie 
să obţină cunoştinţe din domeniul expertizei judiciare. Aceste cunoştinţe vor 
fi axate pe criminalistică şi baza legislativă, adică prevederile normative ce 
reglementează domeniul expertizei judiciare, tipurile de expertize, structura 
şi modalitatea de întocmire a constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-le-
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gale, a rapoartelor de expertiză judiciară, fotografia judiciară, teoria identi-
ficării ş.a.

Considerăm că instruirea iniţială a viitorilor experţi judiciari la com-
partimentul criminalistică şi al expertizei judiciare doar prin stagiul profe-
sional permisiv de legislaţie este incorectă, deoarece aceşti experţi judiciari 
vin din alte domenii ale ştiinţei decât domeniul jurisprudenţă. La acest aspect 
este necesar să fie pregătiţi în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI prin 
prisma unei curricule bine determinate. Totodată, venim cu propunerea ca 
stagiul profesional să fie desfăşurat în cadrul instituţiilor de expertiză judici-
ară doar la aspectul de specialitate. O altă trăsătură a stagiului este termenul 
de cel puţin trei luni, ceea ce nu este, în opinia noastră, o normă corectă, 
întrucât pentru formarea unui specialist de valoare acest termen este unul 
insuficient chiar şi pentru acele persoane care au activat în domeniul respec-
tiv de specialitate un timp mai îndelungat. Mai mult, făcând un studiu de 
accedere la profesia de expert judiciar în ţările vecine, constatăm că stagiul 
profesional este unul mult mai mare şi ajunge şi la patru ani. Aceste rigorii se 
impun din considerentul că cerinţele înaintate faţă de experţii judiciari sunt 
destul de aspre, deoarece în foarte multe cazuri de concluziile prezentate de 
ei depinde finalitatea procesului judiciar.

Din experienţa pozitivă a generaţiilor de experţi judiciari criminalişti 
vom puncta pilonii esenţiali care stau la temelia formării viitorului expert 
judiciar:

 –  dragoste, pasiune şi dăruire pentru profesia de expert judiciar;
 –  dragoste pentru adevăr, în acest scop folosind toată priceperea şi 

mijloacele tehnice de care dispune;
 –  obiectivitate în toate demersurile sale;
 –  o riguroasă disciplină de muncă, dublată de utilizarea raţională a 

gândirii şi simţ al măsurii ştiinţifice;
 –  educarea spiritului sistematic şi organizat, atât în aprecierea urme-

lor sau probelor supuse examinării, cât şi în decelarea valorii lor de identi-
ficare;

 –  examinarea tuturor materialelor, prin utilizarea tuturor metodelor, 
procedeelor şi mijloacelor tehnice moderne;

 –  evitarea teoriilor pripite;
 –  păstrarea secretului cercetărilor şi constatărilor făcute;
 –  neacceptarea efectuării examinărilor criminalistice după copii sau 

fotocopii, ci numai după probele originale. 
Un al doilea segment este instruirea continuă ca un segment impor-

tant în menţinerea calităţii de expert judiciar. Deşi conform legislaţiei în vi-
goare fiecare expert judiciar, indiferent de forma de organizare a activităţii 
sale, participă anual la cursuri de formare continuă cu o durată de cel puţin 
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40 de ore, care presupun perfecţionarea atât în materia legislaţiei privind 
expertiza judiciară, cât şi în specialitatea în care este calificat ca expert ju-
diciar. Mai mult, formarea continuă a expertului judiciar poate avea loc în 
cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, Academiei „Ștefan cel Mare” a Minis-
terului Afacerilor Interne, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”, în cadrul altor instituţii autorizate, inclusiv de expertiză 
judiciară, din Republica Moldova sau dintr-un alt stat [2]. Evident că aceas-
tă opţiune de instruire anuală în cadrul instituţiilor autorizate de expertiză 
judiciară este una binevenită, dar cu unele excepţii, doar pentru angajaţii 
acestei instituţii care deja deţin calitatea de expert judiciar. Persoanele care 
solicită atribuirea calităţii de expert judiciar pentru prima dată trebuie obli-
gatoriu să participe la un curs de formare iniţială din domeniul legislaţiei 
privind expertiza judiciară şi aspecte din domeniul criminalisticii, care pot 
avea loc în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi Academiei „Ștefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

Cu toate că Institutul Naţional al Justiţiei este nominalizat ca institu-
ţie de pregătire a experţilor judiciari, aceasta nu este un furnizor de forma-
re în domeniul expertizei judiciare, dar are ca atribuţie de bază formarea 
iniţială a candidaţilor la funcţii de procuror şi judecător, formarea continuă 
a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie şi formarea continuă a grefieri-
lor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, 
consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat [1]. 

Dacă în cadrul Facultăţii drept, ordine publică şi securitate civilă a 
Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne la ciclul I este 
prevăzută pregătirea experţilor judiciari în domeniul criminalistic (dacti-
loscopie şi traseologie judiciară), atunci pe segmentul formării continue în 
cadrul Direcţiei dezvoltare profesională, fiind o subdiviziune funcţională a 
Academiei, opţiunea de perfecţionare în domeniul expertizei judiciare lip-
seşte.

Cu siguranţă, respectarea strictă a acestor componente va direcţiona 
acest domeniu pe tărâmul ştiinţei, creând funcţionarea unui sistem perma-
nent şi eficace al pregătirii iniţiale şi continue a experţilor judiciari. Finali-
zând această idee, reamintesc că o instituţie de expertiză judiciară nu are 
numai funcţia de efectuare a expertizelor, dar şi o funcţie destul de nobilă ca 
cea de cercetare ştiinţifică.

În continuare venim cu unele recomandări pentru îmbunătăţirea 
acestui domeniu, fiind un domeniu totuşi esenţial în marele ocean al justi-
ţiei. Accentuând aspectul de ridicare a calităţii instruirii este necesar de im-
plementat pentru fiecare specialitate în parte programe de studii adaptate 
acestor specialităţi. Aceste programe trebuie să conţină subiecte problema-
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tice cum ar fi: perspectivele de dezvoltare; metode de cercetare a corpuri-
lor delicte cu folosirea inovaţiilor ştiinţifice; relevarea şi studierea erorilor 
comise în cadrul cercetărilor corpurilor delicte etc. Aceasta ne va da posi-
bilitate să fie puse în discuţie cu practicienii şi să identificăm soluţiile de 
înlăturare a subiectelor dificile.

O altă propunere de consolidare şi ridicare a calităţii expertizelor ju-
diciare este necesitatea de folosire a unei terminologii unice acceptată de 
ştiinţă. La acest compartiment instituţiile de expertiză împreună cu mediul 
academic urmează să intervină cu elaborarea diverselor îndrumare pentru 
fiecare specialitate în parte, inclusiv a metodicilor de efectuare a diverselor 
tipuri de expertiză judiciară.

O altă recomandare ar fi includerea în activitatea de predare a celor 
mai noi inovaţii de tehnică şi metode de cercetare. Aceasta va da posibilitate 
să dezvoltăm aptitudini în specialitatea viitorilor experţi judiciari, dar şi în 
procesul didactic este important să fie discutate şi alte tipuri de expertiză 
înrudite cu această specialitate. Un expert judiciar din orice specializare tre-
buie să fie erudit şi în alte domenii ale expertizei judiciare.

O importantă oportunitate în instruirea experţilor judiciari este utili-
zarea la lecţiile practice a expertizelor de control de către audienţi.

Studiile superioare permit acestui absolvent să cunoască acest do-
meniu dar nu şi domeniul expertizei judiciare. Această practică nu trebuie 
implementată doar în cadrul instituţiilor de învăţământ, ci şi în cadrul insti-
tuţiilor de expertiză. Tradiţional, în cadrul instituţiilor de expertiză judiciară 
este numit un tutore care, supraveghindu-l nemijlocit pe viitorul expert judi-
ciar, efectuează expertize de lucru, nu şi de instruire, cu aplicarea expertize-
lor de control. Această implementare va asigura o instruire mai performantă 
şi va ridica responsabilitatea, va dezvolta logica la întocmirea raportului de 
expertiză judiciară, formularea concluziilor, perfectarea planşelor fotografi-
ce etc.

O altă recomandare este să acordăm o atenţie deosebită aspectului 
psihologic şi etic al expertului judiciar, care într-un complex reflectă deon-
tologia profesională. Normele deontologice ale expertului judiciar se deose-
besc de alte norme care reglementează alte specialităţi din domeniul juris-
prudenţei. În activitatea expertului judiciar trebuie să se realizeze norme 
precum: principialitatea, obiectivitatea, conştiinciozitatea, imparţialitatea, 
independenţa şi autocritica. Aceste norme sunt cele mai importante şi fie-
care expert trebuie să se conducă de ele. Principialitatea se manifestă prin 
independenţa expertului în gândire. Independenţa se manifestă prin argu-
mentarea punctului de vedere propriu, ceea ce arată competenţa şi profesi-
onalismul expertului judiciar, abilitatea impunerii punctului său de vedere 
în aprecierea rezultatelor şi formularea concluziilor.
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Următoarea recomandare constă în formarea abilităţilor de a gândi 
creativ pentru a rezolva probleme complicate, atunci când nu este posibil 
prin metode cunoscute. Această opţiune este una simplă de rezolvat, dat fi-
ind faptul că în procesul studiului profesorul trebuie să explice, prin exem-
ple de caz, cum s-a ajuns la un rezultat anumit. Această activitate este una 
efectivă, deoarece exemplele de caz sunt memorate mult mai bine decât une-
le reguli teoretice.

Şi în sfârşit cooperarea mediului academic cu alte instituţii din alte 
state care pregătesc experţi judiciari. În ziua de azi o astfel de opţiune nu 
este realizată pe deplin.
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Rezumat
În conţinutul articolului ne-am propus drept scop de a reflecta cele mai importante 

aspecte tipice instruirii interactive, din perspectiva optimizării performanţei universita-
re. Demersul ştiinţific al cercetării se înscrie în direcţia extinderii didacticii şi instruirii 
interactive din ultimele decenii. Preocuparea manifestată de către oamenii de ştiinţă de-a 
lungul timpului privind strategiile activizante, participative, a fost decisivă în conturarea 
unui tablou complex al abordării conceptuale privind instruirea interactivă în mediul aca-
demic. În această ordine de idei, în contextul confruntării societăţii cu diverse provocări, 
dascălii sunt chemaţi „să se debaraseze de algoritmul monoton al rutinei” şi să apeleze cu 
temeritate şi responsabilitate la aplicarea creativă a noilor paradigme în proiectarea şi 
realizarea activităţilor de instruire care trebuie să fie centrate exclusiv pe audient.

Cuvinte-cheie: instruire, strategie didactică interactivă, predare, analiză strate-
gică, aptitudini cognitive, învăţare, instruire interactivă, formare profesională, strategie 
didactică, triunghi pedagogic, evaluare, aptitudini de cercetare, proces instructiv-edu-
cativ etc.

Summary
In the content of the article we aimed to reflect the most important aspects typical 

of interactive training, from the perspective of optimizing university performance. The 
scientific approach of the research is in the direction of expanding the didactics and in-
teractive training of the last decades. The concern expressed by scientists over time on 
activating, participatory strategies has been decisive in shaping a complex picture of the 
conceptual approach to interactive training in academia.

In this sense, in the context of facing society with various challenges, teachers 
are called” to get rid of the monotonous algorithm of routine”, and to resort boldly and 
responsibly to the creative application of new paradigms in designing and carrying out 
training activities. be focused exclusively on the audience.

Keywords: education, interactive teaching strategy, rendition, strategic analysis, 
cognitive skills, learning, interactive training, training, didactic strategy, pedagogical 
triangle, evaluation, research skills, instructive-educational process.
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„Când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea
este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui
rezultat, atunci par să existe procese care stimulează învăţarea
individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă
cerută de constituirea grupului.” Bruner (1966)

Introducere. De ce vorbim despre „Instruirea interactivă a poliţis-
tului”? Fără incertitudine, dar este şi demonstrat faptul că persoana care 
învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriilor 
aptitudini cognitive şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul altcuiva. 
Totodată, este demonstrat şi faptul că orice dezvoltare personală sau pro-
fesională este favorizată de condiţionarea reciprocă cu alţii care, la rândul 
lor, s-au format personal şi profesional, învăţând, căpătând o experienţă de 
viaţă. Generalizând, putem menţiona faptul că persoanele care îşi făuresc 
multilateral propria personalitate nu fac acest lucru în mod izolat, întrucât 
omul este o fiinţă fundamental socială, care promovează învăţarea interacti-
vă prin încurajarea parteneriatelor în instruire.

Nevoia umană profundă a unora de a da o replică altora şi de a lucra 
împreună cu aceştia pentru atingerea unui obiectiv comun a constituit me-
reu o stimulare ale cărei motivaţii rămân a fi inexplicabile.

Nu doar investigaţiile ştiinţifice în domeniu, dar şi experienţa cadrelor 
didactice care aplică metodele interactive prezintă şi descriu efectul benefic al 
interacţiunii membrilor unui grup. Întreaga echipă, precum şi sarcinile în care 
membrii acesteia sunt implicaţi şi în realizarea cărora membrii acesteia de-
pind unul de celălalt pentru obţinerea rezultatului urmărit, demonstrează că:

1. Membrii grupului se implică mai mult în învăţare decât în abordări-
le frontale sau individuale;

2. Odată implicaţi, membrii grupului îşi manifestă dorinţa de a împăr-
tăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni 
în sprijinul înţelegerii;

3. Membrii echipei acced la înţelegerea profundă a unei informaţii 
atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar prezenta o informaţie celor-
lalţi colegi despre ceea ce au învăţat.

În această ordine de idei, în conţinutul articolului respectiv, ne-am 
propus drept scop de a reflecta aspectele ce ţin de aplicarea strategiilor di-
dactice moderne ca prioritate în instruirea interactivă a poliţistului şi, ca fi-
nalitate, sperăm ca acele propuneri şi recomandări pe care le vom formula 
să fie utile şi practice în asigurarea continuităţii unei instruiri moderne a 
poliţiei Republicii Moldova. 

Rezultate și discuţii. În Republica Moldova, dreptul la învăţătură este 
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asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi 
prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme 
de instruire şi de perfecţionare [1, art. 35, alin. (1)].

În această ordine de idei, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia 
organizează, prin intermediul structurilor specializate, formarea iniţială şi 
continuă a funcţionarilor publici cu statut special [5, art. 25, alin. (1)].

În cazul angajării de persoane care au absolvit alte instituţii de învă-
ţământ decât cele ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care 
s-au format profesional la comanda Ministerului Afacerilor Interne, aceste 
persoane urmează un curs de formare iniţială înainte de exercitarea atri-
buţiilor funcţionale conform fişei postului, în modul stabilit de Ministerul 
Afacerilor Interne [5, art. 26, alin. (1)].

Formarea profesională iniţială a funcţionarilor publici cu statut speci-
al se efectuează în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Aface-
rilor Interne sau, după caz, în alte instituţii de învăţământ.

Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut spe-
cial se realizează prin următoarele modalităţi:

a) la locul de muncă; 
b) în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor In-

terne;
c) în alte instituţii de învăţământ din ţară sau din străinătate [5, art. 

27, alin. (1)].
Fie că e vorba de formarea profesională iniţială sau continuă, sarcina 

de bază (sub aspect de instruire), în acest sens, îi revine dascălului (lecto-
rului, formatorului) care, aplicând anumite strategii didactice precum şi un 
ansamblu de forme şi metode moderne de predare, desfăşoară instruirea 
propriu-zisă a personalului poliţienesc astfel încât acesta să corespundă aş-
teptărilor şi doleanţelor cetăţenilor precum şi cerinţelor strategiilor de dez-
voltare durabilă ale MAI al RM.

Întrucât ne-am propus drept scop de a reflecta, în acest articol, un su-
biect important ce priveşte instruirea în MAI al RM, vom purcede la interpre-
tarea unor noţiuni cu care vom opera în această cercetare. 

Vom prezenta pentru început semnificaţia, importanţa şi impactul unei 
strategii didactice în instruirea profesională poliţienească. Astfel, strategia di-
dactică poate fi definită ca fiind o modalitate clasică eficientă prin care pro-
fesorul acordă asistenţa necesară audienţilor în domeniul cunoaşterii şi dez-
voltării trăsăturilor de personalitate, capacităţilor intelectuale, priceperilor, 
deprinderilor, aptitudinilor, abilităţilor de lucru, sentimentelor şi emoţiilor.

Din punct de vedere structural, strategia didactică este constituită din-
tr-o totalitate de metode, tehnici şi mijloace de învăţământ, precum şi dintr-o 
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diversitate (complementară) de forme de organizare a activităţii de instruire, 
pe baza cărora dascălul întocmeşte un plan chibzuit de lucru cu auditoriul, în 
vederea desfăşurării cu eficienţă a procesului de instruire [10, p. 34].

Scopul şi esenţa aplicării în instruire a strategiilor didactice interacti-
ve subînţeleg susţinerea învăţării active în cadrul căreia cel instruit mode-
lează informaţia primită, transformând-o în una nouă, proprie. Important 
este a preciza faptul că strategiile didactice interactive au la baza aplicării 
lor sprijinul reciproc în căutare-cercetare şi învăţare, stimulând implicări-
le individuale, mobilizând audientul ca entitate şi personalitate distinctă de 
ceilalţi colegi (prin felul de a cunoaşte, gândi, aplica, deduce etc.).

Cercetarea şi descrierea modelelor educaţionale promovate de instru-
irea interactivă s-a făcut din mai multe perspective, printre care şi:

1. Interpretarea statutului elementelor triunghiului pedagogic dintr-
un punct de vedere nou – audientul fiind privit prin prisma potenţialului său 
şi a capacităţii de a cerceta, de a concluziona, de a fi activ, de a deveni auto-
nom, dascălului revenindu-i rolul de organizator al unor situaţii de învăţare, 
proiectate ca pretexte pentru determinarea audienţilor de a interacţiona;

2. Oportunitatea de analiză şi reformare a naturii şi conţinutului expe-
rienţelor de învăţare, a relaţiilor lector-audient, lector-lector, audient-audi-
ent, precum şi a interacţiunii stringente dintre instituţia de instruire, educa-
ţie şi practica sau experienţele reale de viaţă.

Sistemul de metode active în educaţie sunt apreciate foarte mult şi 
sunt considerate ca fiind metode moderne, participative, care pun accent pe 
interacţiunea dintre membrii unei grupe academice fiind centrate pe audi-
ent şi nu pe lector, vizând dezvoltarea personală a audientului care, constru-
ind şi descoperindu-şi şi valorificându-şi potenţialul cognitiv, se formează ca 
bun profesionist în domeniu.

Particularitatea impactului social al aplicării metodelor active în in-
struirea interactivă în mediul universitar rezidă în instruirea prin colabora-
re, prin munca în echipe, auditoriul fiind transformat dintr-un grup amorf 
într-o colectivitate activă, energică şi coezivă, în cadrul căreia unii partici-
panţi se identifică ca fiind lideri, îşi dezvoltă aceste abilităţi, iar ulterior de-
vin manageri de succes [7, p. 18].

În aceste circumstanţe, apar diferite situaţii ce necesită a fi clarificate 
şi apar şi unele întrebări la care trebuie, stringent, să căutăm un răspuns, ca 
exemplu:

1. „Adaptarea strategiilor didactice interactive de instruire la stadiul 
contemporan al progresului în domeniul învăţământului necesită renunţarea 
definitivă la metodele şi procedeele didactice tradiţionale aplicate anterior?”;

2. „Poate fi stimulată aplicarea metodelor tradiţionale în aceste cir-
cumstanţe?”;
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3. „Care sunt procedeele, metodele şi mijloacele de aplicare eficien-
tă, stimulatoare, creativă a conversaţiei, speţei, modelării unui proces com-
plex?” etc.

În căutarea răspunsurilor la aceste întrebări vom porni de la definirea 
(delimitarea netă) a conceptelor de predare, învăţare, evaluare.

Predarea, ca o parte componentă a procesului de învăţământ, capătă 
semnificaţie în măsura în care produce un proces corespunzător de învăţare 
din partea audientului, motivându-l pe ultimul să se implice în activităţi ce 
solicită efort susţinut, înţelegere, asimilare de cunoştinţe, priceperi, deprin-
deri, atitudini etc.

Prelegerea, ca o metodă de bază de predare în învăţământul superi-
or, constă în transmiterea unui volum de informaţii, sistematizate în baza 
unui plan de idei. Pe parcursul prelegerii, profesorul recurge la argumentări, 
definiţii, comparaţii, exemple, concluzii în vederea prezentării accesibile şi 
convingătoare a temei propuse [3, p. 22].

Ca o metodă de bază centrată pe profesor, prelegerea are unele avantaje 
dar şi o multitudine de dezavantaje printre care menţionăm următoarele:

Avantaje:
• Reprezintă o metodă eficientă în a explica anumite noţiuni, fenome-

ne, lucruri;
• Poate fi adaptată la nivelul auditoriului şi la potenţialul personalului 

instruit;
• Are un caracter îndrumător;
• Nu necesită pregătire şi resurse mari de timp pentru profesorul cu 

experienţă mare în domeniu;
• Reprezintă o metodă rapidă de a expune o informaţie;
• Este considerată o metodă de comunicare „mai personală” decât me-

todele scrise.
Dezavantaje:
• Lipsa feedback-ului (nu se cunoaşte cu exactitate dacă mesajul trans-

mis de emiţător a fost perceput corect de către receptor);
• În cazul prelegerii nivelul de memorizare a informaţiei este foarte 

mic, iar pentru a fi siguri că informaţia a fost corect înţeleasă de auditoriu 
este necesară aplicarea şi altor metode, mijloace şi procedee;

• Profesorul se adaptează potenţialului clasei ca entitate şi acceptă 
mersul într-un pas cu auditoriul;

• Profesorii cu experienţă mai mică în domeniu pot desfăşura lecţia 
într-un timp mai redus (prea repede);

• Prelegerea este de obicei plictisitoare, monotonă;
• În marea majoritate a cazurilor audienţii nu se implică în discuţii pe 

tema prezentată;
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• Audienţilor le poate fi captată atenţia pe perioade scurte de timp;
• În cazul prelegerii dascălul presupune că toţi îl ascultă cu atenţie şi 

se implică la maximum (deşi în realitate nu este aşa);
• Audienţilor nu li se acordă posibilitatea să aplice în practică ideile 

care li se predau la prelegere etc. [9, p. 42].
Învăţarea. Interacţiunea dintre predare şi învăţare rezidă în faptul 

că acestea sunt procese coevolutive, progresele şi regresele la nivelul uneia 
având un impact enorm asupra celeilalte.

Evaluarea. Condiţionarea reciprocă a predării cu învăţarea şi evalu-
area rezidă în necesitatea gestionării continue a demersului instruirii-însu-
şirii prin aprecierea rezultatelor academice ale personalului instruit. Apre-
cierea cunoştinţelor celui instruit întregeşte ciclul instruirii prin intervenţie 
a dascălului asupra audientului şi constituie premisa de bază ce ghidează 
interacţiunea profesor-student, influenţând adoptarea deciziilor ce ţin de 
optimizarea continuă a procesului de predare-învăţare.

Spre deosebire de o instruire obişnuită, instruirea personalului de 
poliţie prin aplicarea strategiilor didactice moderne (instruirea in-
teractivă) subînţelege nişte elemente şi trăsături definitorii care o plasează 
în vârful piramidei formării profesionale a funcţionarului public cu statut 
special al MAI al RM.

Crearea strategiilor moderne de instruire a personalului de poliţie se 
face pornind de la politica promovată de Guvernul Republicii Moldova, de 
la nevoile de bază de instruire ale poliţiştilor Republicii Moldova şi de abi-
lităţile şi potenţialul personalului implicat în instruire (de la practicieni cu 
experienţă în domeniu până la cei care deţin titlu ştiinţific), iar aplicarea lor 
are un context specific.

În elaborarea şi aplicarea strategiei de instruire a personalului de po-
liţie se va ţine cont neapărat de:

• Analiza strategică (contextul social, aşteptările cetăţenilor, aşteptări-
le MAI al RM, sursele şi mijloacele materiale disponibile, aspectul psihologic, 
sursele şi mijloacele de conţinut);

• Opţiunea strategică (condiţionată de oportunităţi, evaluare, decizie);
• Implementarea strategică (ceea ce presupune planificare, organizare 

şi schimbare/ racordare) [8, p. 77].
O cercetare detaliată a multitudinii de strategii didactice moderne ela-

borate şi aplicate, cu precădere, în domeniul de instruire interactivă a po-
liţistului, ne determină să încercăm o sintetizare a câtorva dintre valenţele 
cognitive şi formative ale acestora, şi anume:

 – Formarea, la cei instruiţi, a unor aptitudini cognitive operaţionale şi 
funcţionale precum: operativitatea gândirii, spiritul de observaţie, memoria, 
logica, inteligenţa etc.;
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 – Favorizarea transferului secvenţial de cunoştinţe şi crearea unui 
mecanism eficient de aplicare a cunoştinţelor noi acumulate în activitatea 
practică;

 – Prezentarea şi descrierea detaliată (către grupul instruit) a stiluri-
lor cognitive şi ameliorarea stilurilor cognitive personale de percepere, pro-
cesare şi utilizare a informaţiei;

 – Dezvoltarea capacităţilor de cercetare (formularea problemei, ela-
borarea procesului rezolutiv, căutarea soluţiilor, identificarea şi verificarea 
soluţiilor etc.); 

 – Efectuarea sistematică şi repetată a unor exerciţii au drept scop dez-
voltarea capacităţilor de comunicare şi de punere în relaţie a două sau mai 
multe fenomene, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a identificării afective, 
conlucrării, a conflictului socio-cognitiv, a încrederii în sine, libertăţii în lua-
rea deciziei, autoevaluării etc.;

 – Crearea şi extinderea resurselor motivaţional-afective ale învăţării 
(interese cognitive, necesitatea de autorealizare, nivel de aspiraţii, interesul 
episistemic, aptitudinea de a depune efort); 

 – Dezvoltarea unor capacităţi metacognitive, introducerea prin impli-
carea activă a celor instruiţi în strategii de analiză critică a propriului mod 
de gândire, dezvoltarea unui comportament interogativ şi a capacităţii de 
analiză a însuşirilor, gândurilor şi sentimentelor proprii, a propriilor acţiuni 
de învăţare;

 – Încurajarea dezvoltarea la audienţi a creativităţii ca proces, ca pro-
dus, ca dimensiune psihologică a personalităţii, ca potenţial creativ;

 – Asimilarea anumitor metode şi tehnici de muncă intelectuală (a-i 
învăţa să înveţe); 

 – Învăţarea diferitor tipuri de limbaje;
 – Utilizarea diferitor surse de informare;
 – Dezvoltarea capacităţii de investigare; 
 – Realizarea unor proiecte individuale şi de grup; abilitarea audienţi-

lor cu procedee/ tehnici speciale de învăţare, de observare şi experimentare, 
de utilizare a strategiilor creative în rezolvarea sarcinilor de învăţare, de in-
ter- şi autoevaluare) etc. [4, p. 11].

Aplicarea metodelor interactive în instruirea poliţiştilor acordă posibili-
tate reală audienţilor de a deveni participanţi la propria lor instruire şi educa-
re, fiind îndeplinite, astfel, cerinţele psiho-pedagogice ale activizării, şi anume:

 – Pregătirea pentru învăţare;
 – Excluderea influenţelor negative ale diferitor surse care pot pertur-

ba desfăşurarea firească a lecţiei;
 – Asigurarea unui limbaj comun între emiţător şi receptor;
 – Utilizarea unor activităţi eficiente de activizare etc.
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În aceasta ordine de idei trebuie menţionat faptul că întru atingerea 
finalităţilor educaţiei, contextualizarea metodelor didactice la specificul de-
mersului educativ reprezintă o sarcină primordială a lectorului. Astfel, favo-
rizarea schimbului de idei, de experienţe şi cunoştinţe, cu implicarea activă 
a tuturor celor prezenţi, promovarea interacţiunii dintre membrii clasei, re-
prezintă doar câteva exemple de stimulare clasică a învăţării şi dezvoltării 
personale, de învăţare activă cu rezultate evidente.

Contribuind la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, 
având un caracter activ-participativ şi reprezentând o reală valoare activ-
formativă asupra personalităţii celor instruiţi, experienţa didactică ce are la 
bază metodele interactive, subînţelege:

 – O învăţare în conlucrare cu toţi colegii de clasă;
 – Responsabilitate de grup şi personală;
 – Condiţionările reciproce verbale şi socio-afective între membrii cla-

sei (care stau la baza dezvoltării competenţelor intelectuale şi sociale trans-
ferabile în diferite contexte formale şi informale);

 – Comportamentul activ, deschis, bazat pe iniţiativă personală;
 – Implicarea activă a celor instruiţi în realizarea sarcinilor etc.

Propriu metodelor interactive este faptul că acestea promovează in-
teracţiunea dintre participanţi ducând la o învăţare activă şi cu rezultate 
mult aşteptate.

Atuul metodelor interactive aplicabile în instruirea poliţiştilor constă în:
 – metodele interactive sunt cele mai atractive;
 – crearea deprinderilor;
 – favorizarea învăţării în baza propriilor competenţe şi aptitudini;
 – stimularea cooperării şi nu a competiţiei;
 – metodele interactive pot fi abordate din punctul de vedere al diferi-

tor stiluri de învăţare.
Lectorul (formatorul) care aplică în instruire astfel de metode ar tre-

bui să fie:
 – un coechipier – care poate modifica modalitatea de desfăşurare a 

instruirii, dacă auditoriul solicită aceasta;
 – o călăuză – care susţine poliţiştii instruiţi în soluţionarea probleme-

lor, îi motivează să îşi prezinte propriul punct de vedere;
 – un animator – care aplică diverse metode şi forme de predare de-

scriind auditoriului esenţa acestora, pregăteşte materialele didactice, pre-
zintă scopurile şi finalităţile instruirii;

 – un veghetor şi ascultător – care supraveghează auditoriul în timpul 
activităţilor desfăşurate şi apreciază la final, obiectiv, fiecare audient în par-
te;

 – un participant la învăţare – care nu se consideră atotcunoscător dar 
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dă de înţeles că învaţă în tot cursul vieţii.
Deşi dascălul este considerat „stăpânul auditoriului” şi este respon-

sabil de aplicarea unei sau altei strategii didactice, demersul îmbunătăţirii 
calităţii lecţiei presupune receptivitate ideatică, reflecţie asupra propriei in-
tervenţii educaţionale, competenţă, creativitate, vocaţie pedagogică şi alte 
calităţi deosebite pe care trebuie să le posede profesorul [6, p. 59].

Un dascăl (lector, formator) trebuie:
 – să abordeze subiectele din perspectiva audientului;  
 – să sesizeze şi să accepte asemănările şi deosebirile dintre el însuşi şi 

audienţi, ca şi dintre cei instruiţi, între ei;
 – să asigure respectarea drepturilor celor instruiţi şi să manifeste ati-

tudine faţă de priorităţile şi interesele lor;
 – să se implice în soluţionarea problemelor şi a situaţiilor complexe ce 

pot apărea în procesul instruirii;
 – să posede capacitatea de a integra propriile sale priorităţi într-un 

cadru comun de probleme şi valori, precum şi să acţioneze pe baza deciziilor 
celor instruiţi;  

 – să posede capacitatea de a-şi recunoaşte greşelile în faţa auditoriului 
şi de a valorifica din punct de vedere educativ consecinţele acestor greşeli.

În activitatea de instruire interactivă a poliţistului, în auditoriu, lecto-
rului îi revin următoarele atribuţii:

 –  planificarea şi coordonarea activităţilor cu caracter instructiv şi 
educativ prin supravegherea realizării unei sincronizări între obiectivele in-
dividuale şi cele de grup (ale auditoriului), evitarea suprapunerilor şi contri-
buirea directă la întărirea solidarităţii clasei per ansamblu;

 –  stabilirea cu precizie a sarcinilor şi obiectivelor instruirii;
 –  organizarea activităţilor audienţilor cu fixarea programului instruc-

tiv-educativ, a structurilor şi formelor de organizare;
 –  prezentarea informaţiilor ştiinţifice, seturilor axiologice, prin me-

saje clare;
 –  conducerea activităţilor desfăşurate în auditoriu, direcţionarea pro-

cesului asimilării, dar şi al formării profesionale a personalului poliţienesc;
 –  îndrumarea audienţilor pe drumul cunoaşterii prin intervenţii in-

opinate adaptate situaţiilor soluţionate, prin recomandări care să susţină 
comportamentele şi reacţiile audienţilor;

 –  motivarea implicării active a audienţilor;
 –  aprecierea activităţii celor activi în sprijinul consolidării comporta-

mentelor pozitive;
 –  orientarea valorică a tendinţelor negative identificate în conduitele 

audienţilor, prin intervenţii cu caracter umanist etc.
În această ordine de idei, considerăm necesar şi stringent să ne oprim 
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şi să abordăm unele aspecte ce ţin de o calitate fundamentală pe care trebuie 
să o posede dascălul, şi anume „arta de a explica”.

Studentul consideră şi apreciază „talentul de a explica” ca fiind cea 
mai de preţ calitate la un profesor.

În acest sens, o explicaţie bună trebuie:
 – să conţină strict informaţia care să descrie subiectul ce urmează a fi 

explicat;
 – să se bazeze doar pe cunoştinţele pe care cel instruit le posedă deja;
 – să fie adaptată grupei căreia îi este adresată, chiar dacă asta ar pre-

supune omiterea anumitor informaţii importante;
 – să fie prezentată, descrisă convingător, cu perseverenţă;
 – să fie centrată pe nişte cuvinte sau expresii-cheie care pot fi scrise pe 

tablă, ori pot fi marcate prin pauze semnificative înainte şi după rostirea lor;
 – să fie construită în baza unor argumente logice şi juridice, care vor 

fi explicate consecutiv;
 – să introducă noţiunile abstracte (noi) prin exemple concrete;
 – să conţină imagini vizuale ale conceptelor expuse, diagrame, grafice, 

scheme, tot ce poate ajuta înţelegerea;
 – să recapituleze, la finalul lecţiei, conceptele explicate.

În această ordine de idei, în contextul confruntării societăţii cu diverse 
provocări, dascălii sunt chemaţi „să se debaraseze de algoritmul monoton al 
rutinei”, şi să apeleze cu temeritate şi responsabilitate la aplicarea creativă 
a noilor paradigme în proiectarea şi realizarea activităţilor de instruire care 
trebuie să fie centrate pe audient.

Concluzii. Aplicarea metodelor interactive atât în predare, cât şi în 
evaluare, pe lângă avantajele menţionate în conţinutul respectivului articol 
ştiinţific, implică şi alte elemente cum ar fi: o mai bună organizare a lecţiei 
astfel încât timpul destinat acesteia să fie folosit raţional şi doar în realizarea 
scopului cercetării, o amenajare a spaţiului în care urmează să se desfăşoare 
lecţia astfel încât acest lucru să permită implicarea la maximum a tuturor 
audienţilor, indiferent de statut, funcţie, grad, nivelul de pregătire etc. 

Aplicând metodele activ-participative în instruirea poliţiştilor, profe-
sorul trebuie să dea dovadă de abilităţi în ceea ce priveşte crearea situaţi-
ilor/ oferirea spre soluţionare a unor speţe, astfel încât cei instruiţi să fie 
obligaţi să recurgă la aplicarea unor game variate de procese şi activităţi 
mintale, astfel încât aceştia să fie obligaţi şi să aibă posibilitate reală în a 
aplica cunoştinţele teoretice şi practice acumulate în vederea soluţionării 
unor sarcini concrete. 

Totodată, trebuie menţionat faptul că multitudinea metodelor mo-
derne interactive de predare sunt determinate de anumite progrese care se 
înregistrează în domeniul ştiinţei, unele dintre acestea apropiindu-se de me-
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todele de cercetare ştiinţifică, determinându-l pe audient de a dobândi prin-
tr-un efort propriu experienţe cognitive, altele dezvoltându-i anumite abili-
tăţi în cunoaşterea calculatorului, cum ar fi instruirea asistată de calculator.

Multitudinea metodelor de instruire interactive centrate pe audient 
fac lecţiile interesante, sprijină studenţii sub aspectul înţelegerii conţinutu-
rilor pe care să fie capabili să le aplice în activitatea profesională. Totodată, 
aceste metode de instruire interactive pot avea o incidenţă puternică asupra 
studenţilor datorită caracterului ludic, oferind anumite alternative atractive 
de studiere.

Concluzionând, putem menţiona că utilizarea metodelor moderne 
interactive de instruire în activitatea didactică (în special în domeniul ce 
vizează instruirea poliţiştilor) urmăreşte creşterea motivaţiei pentru cu-
noaştere şi sunt potrivite, în special, în cadrul unei instruiri tematice pentru 
reactualizarea şi sintetizarea cunoştinţelor celor care sunt responsabili de 
aplicarea legii cu referire la un subiect şi o ordonare a informaţiilor, permit 
completarea cunoştinţelor cu altele noi cunoştinţe la o temă aleasă, stimu-
lează învăţarea în grupuri de persoane, educă toleranţa şi înţelegerea opiniei 
celorlalţi membri ai echipei etc.
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Introducere. În condiţiile instaurării unui stat de drept, imaginea lui 
este creată de comportamentul fiecărui cetăţean în societate, de contribuţia 
adusă la dezvoltarea economică, social-politică, tehnică şi culturală a ţării. 
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Rezumat
Necesitatea acută de cadre calificate în organele afacerilor interne este condiţio-

nată de mai mulţi factori, inclusiv de transformările esenţiale în viaţa politică, economi-
că, socială şi spirituală ce au loc actualmente în Republica Moldova. Necesitatea de cadre 
se datorează şi noilor fapte ilegale care se comit pe teritoriul Republicii Moldova, a căror 
investigare necesită pregătire specială în diferite domenii.

Pregătirea calitativă a cadrelor depinde proporţional de combaterea fenomenu-
lui infracţional. Însă în procesul de instruire sunt anumite impedimente cu care se con-
fruntă instituţiile de învăţământ în procesul instruirii, care vor fi analizate în prezentul 
articol ştiinţific.

Cuvinte-cheie: studenţi, pregătirea cadrelor, MAI, instituţiile de învăţământ, con-
lucrare, echipament, metoda de pregătire.

Summary
The acute need for qualified staff in the internal affairs bodies is conditioned by 

several factors, including the essential transformations in the political, economic, social 
and spiritual life that are currently taking place in the Republic of Moldova. The need for 
cadres is also due to new illegal acts committed on the territory of the Republic of Moldo-
va, but the investigation of which requires special training in different fields.

Qualitative training of pro-rata cadres depends on combating the criminal phe-
nomenon. However, in the training process there are some obstacles facing the educati-
onal institutions in the training process, which will be analyzed in this scientific article.

Keywords: students, teacher training, Ministry of Internal Affairs, educational in-
stitutions, coaching, equipment, training method.
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Examinând rolul poliţiei în Republica Moldova, ca organ de drept, dar mai 
ales cel al persoanei cu statut de poliţist, apar diverse opinii. Chipul miliţia-
nului sovietic, pe care în copilărie îl consideram drept exemplu pentru socie-
tate, după formarea poliţiei Republicii Moldova a suferit unele schimbări, ele 
fiind cauzate şi de reducerea prestigiului poliţiei şi de pierderea încrederii 
cetăţenilor în ea [9]. Încrederea cetăţenilor în poliţie va fi redobândită numai 
într-o poliţie instruită şi bine pregătită pentru a acţiona în diferite situaţii.

Metode aplicate și materiale utilizate. În scopul realizării obiecti-
vului trasat, în respectivul articol ştiinţific au fost utilizate: metoda logică, 
metoda comparativă şi metoda sistematică. În procesul elaborării articolului 
ştiinţific, au fost consultate următoarele materiale: Codul de procedură pe-
nală, M. Dogaru, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 
din 20-21 decembrie 2002, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice repu-
blicană, din 30 martie 2000.

Rezultate obţinute și discuţii. De peste douăzeci şi cinci de ani soci-
etatea se află într-un proces îndelungat de reformare a diferitor instituţii ale 
statului. Procesele de reformare a edificiului social au atins toate palierele şi 
segmentele existenţei sociale. Nu a constituit excepţie nici Ministerul Aface-
rilor Interne, nici Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi practici ce 
traversează întregul mediu educaţional, în totalitatea componentelor sale, 
orientat spre obţinerea de rezultate superioare, raportate la standarde şi ur-
mărind satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor educaţiei [3].

În etapa actuală, cu condiţii social-economice şi politice specifice, când 
societatea noastră traversează o perioadă de tranzacţie, pedagogia învăţă-
mântului superior urmează să soluţioneze astfel de probleme importante 
cum ar fi: cine trebuie învăţat (adică de ce specialişti avem nevoie), ce să-l 
învăţam (care ar fi conţinutul procesului de formare) şi cum să-l învăţăm. În 
scopul realizării acestor obiective, este necesar, în opinia noastră, a elabora 
modelul specialistului şi a determina conţinutul acestuia [3].

Ținând cont de situaţia existentă în ţară, care, în mare măsură, influ-
enţează situaţia criminogenă, instituţiile de pregătire a cadrelor pentru or-
ganele afacerilor interne sunt obligate să-şi perfecţioneze radical metodele 
de pregătire a cadrelor, care să fie capabile să tragă la răspunderea penală 
persoanele care comit infracţiuni în domeniul IT sau infracţiuni economice 
cu care până în prezent nu s-au confruntat organele de drept.

Luând în considerare faptul că pregătirea cadrelor pentru MAI depin-
de, în marea măsură, de nivelul şi calitatea predării disciplinelor de bază în 
instituţiile juridice de învăţământ superior, considerăm că această activitate 
trebuie să corespundă cerinţelor actuale ale activităţii practice în organele 
de urmărire penală şi să fie efectuată în baza unei conlucrării strânse, creati-
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ve între instituţiile de învăţământ superior şi organele afacerilor interne. Una 
dintre sarcinile de bază, în acest sens, o constituie perfecţionarea sistemului 
de pregătire şi de reciclare a cadrelor organelor de urmărire penală [8].

Numai în urma soluţionării problemelor enumerate mai sus, Ministe-
rul Afacerilor Interne o să dispună de specialişti bine pregătiţi, de o calificare 
înaltă şi care o să corespundă cerinţelor societăţii. Însă pregătirea cadrelor 
pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne nu depinde numai de 
instituţia de învăţământ, ci şi, de subdiviziunile Ministerului Afacerilor In-
terne.

Succesul în pregătirea cadrelor pentru MAI depinde, proporţional, de 
conlucrarea Academiei „Ștefan cel Mare” cu alte subdiviziuni.

Problema legăturii teoriei cu practica trebuie să devină centrală şi 
pentru procesul instructiv-educativ desfăşurat în cadrul Academiei „Ștefan 
cel Mare”, astfel, această problemă, după cum am menţionat anterior, poate 
fi soluţionată doar în conlucrarea instituţiei de învăţământ cu subdiviziunile 
unde produsul acestei instituţii activează.

Statul trebuie să asigure calitatea studiilor în instituţiile de învăţă-
mânt superior care pregătesc jurişti în strictă conformitate cu cerinţele sta-
bilite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării participând în mod direct 
la realizarea politicii de cadre în domeniul afacerilor interne. 

Principiul conexiunii învăţământului cu practica trebuie considerat ca 
imperativ fundamental al instituţiilor de învăţământ prin care să se realizeze 
înţelegerea interdependenţei dintre teorie şi practică; îmbinarea organică a 
sistemului de cunoştinţe cu formarea principiilor şi deprinderilor, pregăti-
rea studenţilor pentru exercitarea atribuţiilor ce le vor reveni, să constituie 
partea cea mai importantă a procesului de învăţământ. Între pregătirea în 
instituţiile de învăţământ şi practica muncii din subdiviziunile MAI trebuie 
să fie o strictă şi indisolubilă legătură şi un raport optim, astfel ca învăţă-
mântul să nu devină formalist, prin însuşirea teoriei fără să se ştie a fi  apli-
cate, prin formarea unor deprinderi fără să fie însuşită teoria [4].

Integrarea instruirii cu practica ridică importante probleme atât pen-
tru instituţia de învăţământ, cât şi pentru subdiviziunile Ministerului Aface-
rilor Interne, unde urmează să fie aplicată în practică baza teoretică.

Modernizarea învăţământului este un element permanent şi funda-
mental în aplicarea concepţiei în baza căreia se dezvoltă procesul de instrui-
re a cadrelor în sistemul MAI, pentru asigurarea unităţii organice dintre con-
ţinutul şi metodele activităţilor de pregătire a studenţilor.

Considerăm că efectul cel mai mare în instruire a studenţilor se obţine 
în urma conlucrării dintre baza teoretică şi cea practică, atunci când studen-
ţii implementează cunoştinţe acumulate în anumite situaţii tipice şi nu se 
limitează la demonstrarea cunoştinţelor lor în auditoriu.
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Procedeul cel mai eficient în acumularea cunoştinţelor, recomandat 
ori de câte ori există posibilitatea este acela de a aduce în faţa studenţilor 
materialul real care, însoţit de explicaţii, demonstraţii şi experienţe, creează 
imaginea completă, informaţiile putând fi reţinute în proporţie maximă.

În susţinerea celor menţionate mai sus, menţionăm că lecţiile practice 
ar avea un efect mai productiv dacă un angajat cu experienţă al subdiviziuni-
lor MAI ar prezenta anumite explicaţii practice referitoare la o anumită temă 
cu care se familiarizează studenţii şi în urma argumentării temei să prezinte 
cazuri practice. În cazurile date vorbim de ofiţerii de urmărire penală, ex-
perţi criminalişti, ofiţeri de investigaţie. Această metodă de conlucrare care 
ar moderniza procesul de instruire a cadrelor, trebuie remarcat, nu necesită 
cheltuieli suplimentare pentru implementare, dar, prim urmare, ar eficien-
tiza activitatea studentului în urma angajării în cadrul subdiviziunilor MAI. 
Susţinem părerea că în urma implementării unor astfel de metode, numărul 
studenţilor care se concediază în urma angajări s-ar micşora şi numărul an-
gajaţilor cu experienţă va creşte.

Din cele menţionate, rezultă rolul primordial al învăţământului în pre-
gătirea cadrelor pentru organele afacerilor interne, faţă de care sunt înain-
tate cerinţe tot mai mari, din aceste considerente, conţinutul şi metodele de 
instruire necesită o transformare continuă în funcţie de cerinţele societăţii.

În această ordine de idei, menţionăm faptul că pregătirea tinerilor po-
liţişti nu este o sarcină doar a Academiei „Ștefan cel Mare”. În acest proces 
este important şi rolul fiecărui cetăţean, al părinţilor, pedagogilor care ur-
mează să inspire tinerei generaţii dragostea faţă de ştiinţă şi Patrie, simţul 
datoriei, simţul răspunderii, calităţi pe care trebuie să le posede noii angajaţi 
ai MAI.

O altă direcţie de dezvoltare care va contribui la eficientizarea şi îmbu-
nătăţirea procesului de instruire a cursanţilor o reprezintă dotarea cu spaţii 
de studiu, laboratoare de specialitate, poligoane de instruire, precum şi do-
tarea cu tehnică necesară pentru instruire. Suntem de părere că anume do-
tarea necesară va favoriza demersul pedagogic şi asigura creşterea eficienţei 
pregătirii, prin posibilitatea de a lucra cu grupe mici de studenţi.

În acest context, este prioritară nevoia dotării instituţiilor de învăţă-
mânt cu tehnică şi utilaj modern care ar contribui la sporirea nivelului de 
pregătire a viitorilor angajaţi ai MAI. În acest sens menţionăm că subdivizi-
unile MAI sunt dotate cu echipament nou, modern care contribuie la desco-
perirea faptelor infracţionale, însă instituţiile de învăţământ duc lipsă de un 
echipament modern.

După estimările făcute de specialişti, din cele cinci canale de comuni-
care externă de care dispune omul, 85% din informaţie sunt obţinute prin 
văz, 11% cu ajutorul auzului şi numai 4% cu celelalte trei simţuri, fapt ce 
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trebuie să ne îndemne şi să ne determine să insistăm din ce în ce mai mult 
asupra vizualizării conţinutului învăţământului (filme didactice, dispozitive, 
folii transparente, material real etc.), precum şi a folosirii intensive a întregii 
game de tehnică didactică.

Procedeul cel mai eficient în vizualizare şi care este recomandat ori de 
câte ori este posibil este acela de a instrui studenţii în baza unor cauze reale 
şi concrete, însoţit de explicaţii, demonstraţii şi experienţe, el creează imagi-
nea completă. Remarcăm faptul că în situaţia dată informaţiile sunt reţinute 
în proporţie maximă [4].

La momentul actual, se practică pregătirea viitorilor poliţişti în baza 
hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Menţionăm că hotărârile 
definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru 
organele de urmărire penală, procurori şi instanţele de judecată [2].

Astfel, prin intermediul acestor hotărâri, studenţilor li se aduc la cu-
noştinţă cazuri reale, care au avut loc şi cum este legal de procedat în diferite 
situaţii.

Este evident că aceste eforturi susţinute pentru documentarea şi 
pregătirea cadrelor didactice, promovarea unui învăţământ problematizat, 
esenţializat, programat şi desfăşurat cu ajutorul sistemelor computerizate, 
precum şi un sprijin logistic substanţial, având în vedere că nu este posibilă 
realizarea unui învăţământ modern cu o bază didactică materială care nu 
corespunde cerinţelor actuale [1].

Subliniem că există o mare diversitate de modalităţi de pregătire a stu-
denţilor, atât la cursuri, cât şi în afara acestora. În această diversitate peda-
gogică nici un mod de învăţare nu este identic cu altul, fiecare deosebindu-se 
de celelalte prin sarcini şi conţinuturi noi, prin ambianţa psiho-pedagogică 
şi feluri deosebite de reacţie colectivă.

Din cele menţionate, deducem faptul că fiecare activitate este structu-
rată pe anumite niveluri şi diferă prin specificul acesteia. Studii gimnaziale 
diferă de cele liceale, dar Ciclul I licenţă diferă de Ciclul II studii superioare 
de master.

Astfel, concluzionăm că nu poate fi vorba de existenţa unor metode 
absolute care urmează a fi aplicate în unanimitate şi să răspundă în măsura 
cerinţelor şi specificului fiecărei situaţii în parte; nici o metodă nu reprezintă 
singurul şi unicul mod universal şi eficient în care ar putea să se procedeze; 
nici o metodă nu poate fi recomandată ca reţetă, cum nici o metodă nu poate 
fi la fel de eficace pentru toţi studenţii [1].

Concluzii. În continuare, ajungem la concluzia că pentru a spori nive-
lul de pregătire a studenţilor nu este suficient doar soluţionarea unei proble-
me cu care se confruntă instituţia de învăţământ, ci soluţionarea în ansamblu 
a problemelor întâlnite la instruire. Soluţionarea în ansamblu a situaţiilor 
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problematice va favoriza şi va spori nivelul de pregătire a studenţilor dar şi 
va micşora numărul persoanelor care se concediază din subdiviziunile MAI 
în urma angajării.
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Introducere. Un rol distinct în pregătirea cadrelor pentru Ministerul 
Afacerilor Interne (în continuare MAI) îi revine Academiei ,,Ștefan cel Mare” 
a MAI (în continuare Academia), care instruieşte cadre calificate cu studii 
superioare. Aceste studii superioare se finalizează cu acordarea diplomelor 
şi cel mai important este faptul că aceste diplome sunt recunoscute la nivel 
naţional şi internaţional, iar pentru a fi recunoscute instituţia trece prin mai 
multe procese de evaluare-acreditare (autoevaluarea, evaluarea externă).

Astfel, în acest context Academia este acreditată conform cerinţelor 
naţionale, ceea ce prezumă că în spatele acestei activităţii de acreditare stau 
mai multe procese educaţionale, de studii calitative realizate prin interme-
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ÎN ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI LA 30 DE ANI 
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Rezumat
Convingerea conform căreia viitorul personalului de poliţişti şi dezvoltarea socie-

tăţii în ansamblu depinde în mod direct de valorificarea corectă a oportunităţilor oferite 
de educaţie, în general, şi de învăţământul superior, în particular, devine tot mai răspân-
dită, iar misiunea de transmitere a cunoştinţelor şi a valorilor, de formare a competen-
ţelor necesare noilor generaţii de poliţişti se pune exclusiv pe seama Academiei „Ștefan 
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Summary
The belief that the future of police personnel and the development of society as a 

whole depends directly on the correct use of opportunities offered by education in gene-
ral and higher education in particular is becoming more widespread and the mission of 
transmitting knowledge and values, to train the skills necessary for the new generations 
of police officers is exclusively the responsibility of the Academy „Stefan cel Mare” – hi-
gher education institution subordinated to the Ministry of Internal Affairs (MIA), as a 
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diul unui management eficient de asigurare a calităţii.
Din analiza procesului evoluţiei învăţământului superior în Academie, 

am constatat o corelaţie între educaţie/ învăţământ şi mediul socioecono-
mic. De la înfiinţare (17 august 1990) până în prezent Academia a fost şi 
este unica instituţie de învăţământ superior a MAI, din aceste considerente 
Academia ocupă un loc destul de important printre subdiviziunile subordo-
nate MAI. Înfiinţarea Academiei corespunde cu etapa constituirii Sistemului 
European al Învăţământului Superior ce se produce în anii ’90 ai secolului 
XX.  Pentru acest proces au existat premise precum: consecinţele transfor-
mărilor democratice iniţiate în acea perioadă şi acţiuni ce ţineau ritmul cu 
planurile sau starea de spirit ale acelor timpuri. Din analiza acestor timpuri, 
constatăm că Academia a fost înfiinţată ca rezultat al unor complexe acţiuni 
politice, profund organizate în plan strategic, o decizie, în opinia noastră, 
foarte inteligentă.

Înfiinţarea Academiei şi constituirea conceptului de proces de studii 
a durat în timp, iar funcţionalitatea s-a obiectivat în modalitatea de confi-
gurare. Pe parcursul anilor de constituire, Academia în procesul de studii a 
elaborat un mecanism axat, pe de o parte, pe idei-cheie ale concepţiei, dedu-
se din nevoile stringente ale existenţei comunităţii europene, iar pe de altă 
parte, au fost formulate şi modalităţile de intervenţie la nivel tridimensional: 
regional european, naţional şi ministerial/ instituţional. Această abordare 
i-a atribuit instituţiei un caracter aplicabil şi a făcut-o funcţională chiar din 
momentul de constituire.

Metode şi materiale aplicate. Urmărind scopul obţinerii unor anali-
ze utile în structura evoluţiei calităţii studiilor în Academie, precum şi con-
statarea rezultatelor în implementarea reformelor educaţionale la nivel in-
stituţional, am decis să recurgem la un şir de metode de cercetare eficiente 
după caracterul şi natura lor, acestea fiind: metoda istorică (cronologică), 
retrospectivă, analizei, sintezei, deducţiei şi metoda sistemică.

Rezultate obţinute şi discuţii. Managementul calităţii studiilor în ca-
drul Academiei a trecut în paralel cu întreaga instituţie prin toate etapele de 
evoluţie şi dezvoltare, de la constituire până în prezent.

În continuare vom descrie acele etape de evoluţie şi dezvoltare a ma-
nagementului calităţii studiilor la nivel internaţional, naţional şi nu în ulti-
mul rând instituţional la nivel de Academie. 

În anul 1997, se lansează procesul de constituire a concepţiei Procesul 
Bologna, prin Convenţia de la Lisabona, având la bază un obiectiv economic: 
utilizarea raţională a capitalului uman şi a forţei de muncă. Această conven-
ţie se impune în proces cu titulatura: Cu privire la recunoaşterea atestatelor 
obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei. În această 
Convenţie sunt abordate problemele esenţiale ale ideii constituirii spaţiului 
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unic european al cunoaşterii prin punerea în valoare a autonomiei univer-
sitare, a mobilităţii (pentru accesul la varietatea culturală), recunoaşterea 
duratei studiilor, cu accent pe recunoaşterea calificărilor. 

Concepţia Bologna îşi consolidează poziţiile prin Declaraţia de la Bo-
logna ‘99, „Spaţiul European al Învăţământului Superior“, prin Declaraţia 
comună a miniştrilor Educaţiei din Europa, convenită la Bologna, 19 iunie 
1999 (Declaraţia de la Bologna a fost semnată de miniştrii Educaţiei din 29 
de ţări europene cu ocazia CRE/ Conferinţa Confederaţiei Rectorilor din Uni-
unea Europeană, care a avut loc la Bologna, 18-19 iunie 1999). Declaraţia 
conţinea următorul mesaj: „O Europă a Cunoaşterii este acum unanim recu-
noscută drept un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială şi umană 
şi drept o componentă indispensabilă pentru consolidarea şi îmbogăţirea 
calităţii de a fi cetăţean al Europei, capabilă de a oferi cetăţenilor săi com-
petenţele necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu, împreună 
cu conştientizarea unor valori comune şi a apartenenţei la un spaţiu social şi 
cultural comun. Trebuie să ne asigurăm că sistemul european de învăţământ 
superior acumulează un grad de atracţie pe plan mondial egal cu tradiţiile 
noastre extraordinare, culturale şi ştiinţifice” [9]. 

Considerăm că această declaraţie definitivează ideatic concepţia învă-
ţământului superior european, exprimarea exhaustivă a misiunii culturii eu-
ropene şi identificarea mecanismului de perpetuare şi dezvoltare a acesteia 
în regiune şi în lume (prin educaţia universitară). Declaraţia respectivă atri-
buie denumirea concepţiei europene a învăţământului superior „Procesul de 
la Bologna”, atât prin consistenţa ideilor conceptuale, cât şi prin reprezenta-
tivitatea universităţilor europene (din 29 de ţări europene). Deci concepţia 
nu mai rămâne în zona unor reflecţii strategice, ci trece în zona recunoaşterii 
regionale prin implicarea majorităţii comunităţii academice din regiune. 

La nivel procedural, se iau măsuri în vederea ajustării cadrului nor-
mativ şi de sistem. Se apreciază o mai bună comparabilitate şi compatibi-
litate a sistemelor de învăţământ prin: adoptarea unui sistem de diplome 
uşor de comparat şi de recunoscut prin implementarea ideii de supliment la 
diplomă, în vederea promovării angajabilităţii cetăţenilor Europei şi com-
petitivităţii internaţionale a sistemului de învăţământ superior; adoptarea 
unui sistem bazat în mod esenţial pe două cicluri, de „undergraduate” şi „gra-
duate”. Accesul la al doilea ciclu va necesita completarea cu succes a studi-
ilor din primul ciclu, care ar putea dura cel puţin trei ani. Diploma primită 
după absolvirea primului ciclu va fi, de asemenea, relevantă pentru piaţa de 
muncă europeană ca un nivel anume de calificare. Al doilea ciclu ar trebui 
să ducă spre diploma de master şi/sau de doctor, aşa cum se întâmplă în 
multe ţări ale Europei; stabilirea unui sistem de credite echivalent cu siste-
mul ECTS ca o oportunitate de a promova ideea de mobilitate a studenţilor 
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peste tot în lume. Creditele ar putea fi obţinute şi în contexte care nu implică 
învăţământul superior, care presupun învăţarea pe tot parcursul vieţii, atâta 
timp cât sunt recunoscute de către universitate; promovarea mobilităţii prin 
depăşirea obstacolelor către exerciţiul efectiv al circulaţiei libere, punân-
du-se, în special, următoarele accente pentru studenţi: accesul la studii şi 
la oportunităţi de formare şi serviciile legate de acestea; pentru profesori, 
cercetători şi personalul administrativ: recunoaşterea şi valorificarea peri-
oadelor petrecute în concursul european prin cercetare, predare şi formare, 
fără a fi prejudiciate drepturile lor statutare; promovarea cooperării euro-
pene în asigurarea calităţii unei viziuni legate de ideea de a dezvolta criterii 
şi metodologii comparabile; promovarea dimensiunilor necesare europene 
legate de învăţământul superior, mai ales, în ceea ce priveşte dezvoltarea 
curriculară, cooperarea inter-instituţională, schemele de mobilitate şi pro-
gramele integrate de studiu, formare şi cercetare. 

Următoarea conferinţă (deja bianuală) are loc la Praga, cu genericul: 
„Către o arie europeană a învăţământului superior”, al cărei comunicat este 
semnat de către miniştrii Educaţiei din 32 de ţări (2001) [8].  Conferinţa de 
la Praga determină o nouă direcţie conceptuală a Procesului Bologna: asigu-
rarea calităţii învăţământului superior. Miniştrii au recunoscut nevoia de co-
operare pentru a rezolva provocările induse de educaţia transnaţională. De 
asemenea, au fost de acord că este nevoie de o perspectivă asupra învăţării 
pe tot parcursul vieţii, asupra educaţiei permanente.

Problematica întăririi cooperării europene în domeniul formării pro-
fesionale este sistemic abordată în cadrul „Declaraţiei de la Copenhaga” 
(2002), unde accentele definitorii ale relaţiei dintre piaţa muncii, partenerii 
sociali şi formarea profesională prin învăţământ profesional tehnic şi supe-
rior sunt stabilite pe anumite dimensiuni strategice. Aspectele conceptuale 
ale Procesului Bologna sunt axate la această întrunire pe următoarea idee-
cheie: „În Europa, dezvoltarea economică şi socială din ultima decadă a de-
monstrat necesitatea crescândă a unei dimensiuni europene a educaţiei şi 
formării. Mai mult, tranziţia către o economie bazată pe cunoaştere, capabilă 
de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune, 
cu un grad mai mare de coeziune socială, aduce noi provocări în domeniul 
dezvoltării resurselor umane” [7].

Declaraţia de la Copenhaga face trimitere, în mare parte, la impor-
tanţa şi rolul educaţiei ca parte integrantă a politicilor sociale şi economice, 
ca instrument pentru consolidarea competitivităţii europene în lume şi ca 
garanţie a asigurării coeziunii societăţilor noastre şi a dezvoltării depline a 
cetăţenilor acestora. Dezvoltarea unui sistem de educaţie şi formare profesi-
onală de calitate reprezintă un element crucial al acestei strategii, în special, 
în ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale, a coeziunii, a mobilităţii, 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

198

a capacităţii de angajare şi a competitivităţii. 
În baza acestor idei, Concepţia Bologna accentuează: dimensiunea 

europeană a învăţământului superior; transparenţă, informaţie şi orientare; 
accesul la educaţie, formare şi transferabilitatea şi recunoaşterea competen-
ţelor şi a calificărilor, pentru a sprijini mobilitatea geografică şi ocupaţională 
a cetăţenilor din Europa; recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor; asi-
gurarea calităţii în învăţământul superior. 

Conferinţa din 2003, organizată la Berlin, definitivează procesul de 
constituire a Procesului Bologna. Genericul acestei întruniri este: formarea 
Spaţiului european de învăţământ superior. 

Prin comunicatul de la Berlin, miniştrii au reafirmat importanţa di-
mensiunii sociale a procesului de la Bologna, stipulând că necesitatea de a 
creşte caracterul competitiv trebuie să fie corelată cu obiectivele de îmbu-
nătăţire a caracteristicilor sociale în domeniul Spaţiului european de învăţă-
mânt superior, având drept scop intensificarea coeziunii sociale şi reduce-
rea inegalităţilor sociale şi de sex atât la nivel naţional, cât şi la cel european. 
În acest context, miniştrii şi-au reafirmat poziţia că învăţământul superior 
este un bun şi o responsabilitate publică. Ei au accentuat faptul că în coope-
rarea şi în schimburile internaţionale academice trebuie să prevaleze valori-
le academice. La fel a fost relevată necesitatea legăturii mai adecvate dintre 
învăţământul superior şi sistemul de cercetare. 

La baza ideilor conceptuale sunt plasate următoarele constatări: nece-
sitatea consolidării unei Europe bazate pe cunoştinţe. Scopul acestei acţiuni 
este de a păstra bogăţia culturală şi diversitatea lingvistică a Europei, bazată 
pe moştenirea diferitor tradiţii, precum şi a educa potenţialul de inovaţie, de 
dezvoltare economică şi socială printr-o cooperare atotcuprinzătoare dintre 
instituţiile europene de învăţământ superior [6].

Prin comunicatul de la Berlin se conturează cele zece idei conceptuale 
ale învăţământului superior european. Acestea îşi au originea în declaraţiile 
şi comunicatele anterioare sau au un caracter generalizator, dedus pe par-
cursul perioadelor de constituire a Procesului Bologna. La nivel procedural 
comunicatul stabileşte anumite priorităţi şi, în primul rând, asigurarea ca-
lităţii, care are un caracter cuprinzător şi constituie o condiţie a realizării 
dezideratelor conceptuale. În acest sens este prevăzut ca, până în anul 2005, 
sistemele naţionale de asigurare a calităţii să includă: definirea responsabili-
tăţilor organelor şi instituţiilor implicate; evaluarea programelor sau a insti-
tuţiilor, inclusiv evaluarea internă, analiza externă, participarea studenţilor 
şi publicarea rezultatelor; un sistem de acreditare, certificare sau proceduri 
comparabile; participarea internaţională, cooperarea şi organizarea reţele-
lor. 

Comunicatul de la Bergen (2005) se integrează în procesul de dezvol-
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tare a concepţiei învăţământului superior prin genericul: „Spaţiul european 
al învăţământului superior – realizarea obiectivelor” [5]. Genericul întru-
nirii scoate în evidenţă esenţa mesajului. Acesta are un caracter predomi-
nant de executare a prevederilor. Organul superior al Procesului Bologna 
declară drept prioritate monitorizarea îndeplinirii obiectivelor conceptuale 
şi ajustarea lor, după caz, a problematicii actuale a spaţiului socioeconomic 
şi cultural al Europei. Rolul consfătuirii şi accentele activităţii configurea-
ză următoarele prevederi: parteneriatul în învăţământul superior, prin care 
este subliniat rolul central al instituţiilor de învăţământ superior, al perso-
nalului didactic şi al studenţilor, ca parteneri în Procesul Bologna; sistemul 
de organizare a studiilor prevede importanţa asigurării unei complemen-
tarităţi între cadrul general al calificărilor proiectat pentru SEÎS şi propu-
nerea-cadru mai cuprinzătoare pentru calificările învăţării pe tot parcursul 
vieţii; dimensiunea socială ce cuprinde măsuri adoptate de guverne pentru a 
ajuta studenţii, mai ales pe cei provenind din grupuri sociale dezavantajate, 
precum şi pentru a asigura servicii de orientare şi consiliere în vederea lăr-
girii accesului la învăţământul superior; asigurarea calităţii; recunoaşterea 
diplomelor şi a perioadelor de studii.

Conferinţa de la Londra (2009) exprimă o reacţie curentă a spaţiului 
european la fenomenele cardinale, care se accentuează pe mapamond. Ge-
nericul acestei şedinţe reflectă esenţa mesajului: „Realizarea Spaţiului euro-
pean al învăţământului superior – un răspuns la provocările globalizării”, în 
care se spune: „Suntem conştienţi de importanţa influenţei pe care instituţi-
ile de învăţământ superior o exercită asupra dezvoltării societăţii, fiind, prin 
tradiţie, centre de învăţare, cercetare, creativitate, transfer de cunoştinţe, 
precum şi de rolul lor esenţial în definirea şi transmiterea valorilor pe care 
se bazează societăţile noastre. Din aceste considerente, scopul nostru este 
asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru a 
continua îndeplinirea obiectivelor propuse. Aceste obiective vizează: pregă-
tirea studenţilor pentru viaţă ca cetăţeni activi într-o societate democratică; 
pregătirea studenţilor pentru cariera viitoare şi pentru dezvoltarea perso-
nală; crearea şi păstrarea unei baze de cunoştinţe ample, avansate; stimula-
rea cercetării şi inovării” [4].

Aceste idei-cheie reformulează reperele conceptuale ale Procesu-
lui Bologna. Pe lângă calitatea educaţiei, dimensiunea socială şi mobilitate, 
se reaccentuează necesitatea educaţiei continue. Totodată, apar şi idei noi 
precum: doctoratul ca ciclu al învăţământului superior; Spaţiul european al 
învăţământului superior în context global; angajarea în câmpul muncii şi co-
respunderea studiilor cu cerinţele pieţei muncii. 

La această şedinţă este accentuată următoarea idee: „Deoarece 2010 
va reprezenta trecerea de la procesul Bologna la Spaţiul european al învăţă-
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mântului superior, acest moment de răscruce va fi un prilej pentru reafirma-
rea deciziei noastre de a considera învăţământul superior ca pe un element 
esenţial în întărirea societăţii prin forţe proprii la nivel naţional şi european. 
2010 va reprezenta şi o ocazie de a reformula ideile care ne-au motivat în 
lansarea Procesului Bologna în 1999 şi pentru a fundamenta Spaţiul eu-
ropean al învăţământului superior pe valori şi idei care depăşesc nivelul 
structurilor şi instrumentelor de lucru. 2010 va însemna şi posibilitatea de a 
direcţiona evoluţia sistemului educaţional în învăţământul superior pe o tra-
iectorie care depăşeşte problemele curente, transformându-le în posibilităţi 
de confruntare cu cerinţele viitorului” [10, p. 77].

Următoarele conferinţe pun accent pe concepţia învăţământului supe-
rior, denumind-o Concepţia Spaţiului European al Învăţământului Superior. 
Genericul întrunirii de la Bucureşti (2012) este: „Valorificarea la maximum 
a potenţialului nostru: Consolidarea Spaţiului European al Învăţământului 
Superior”. Însăşi denumirea comunicatului exprimă esenţa implicării: se mi-
zează pe consolidarea acţiunilor întreprinse. Concepţia învăţământului su-
perior este la etapa consolidării spaţiului european, se pune accent nu atât 
pe noi prevederi conceptuale, cât pe valorificarea celor declarate anterior. 
Prevederea prioritară este „Asigurarea învăţământului superior de calitate 
pentru toţi” [3].

Drept prevederi conceptuale acţionale sunt reiterate următoarele: 
sporirea accesului la studii superioare; dimensiunea socială a învăţămân-
tului superior; centrarea pe student; finanţarea şi guvernarea; sporirea 
şanselor de angajare pentru a servi nevoilor Europei; axarea pe finalităţile 
educaţiei (supliment la diplomă, CNC); mobilitatea pentru o mai bună învă-
ţare; recunoaşterea academică şi profesională, inclusiv recunoaşterea învă-
ţării non-formale şi informale, se află în centrul SEIS. 

Întrunirea de la Erevan, prin comunicatul său, la fel afirmă etapa de 
consolidare a spaţiului european al învăţământului superior. Ideea-cheie 
a mesajului exprimă esenţa implicării organismelor de monitorizare în 
sistemul şi procesul european al învăţământului superior. Învăţământul su-
perior contribuie în mod eficient la construirea societăţii incluzive, bazate 
pe valorile democratice şi drepturile omului; prin învăţământ sunt oferite 
oportunităţi de a oferi competenţele şi abilităţile necesare pentru cetăţenia 
europeană, inovarea şi ocuparea forţei de muncă. „Și în continuare vom spri-
jini şi proteja studenţii şi personalul în exercitarea dreptului lor la liberta-
tea academică; asigurarea reprezentativităţii lor în calitate de parteneri cu 
drepturi depline în guvernanţa instituţiilor de învăţământ superior autono-
me” [2].

Reperele conceptual prioritare, declarate prin comunicatul de la Ere-
van, se axează pe: îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţării şi predării; 
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stimularea capacităţii de inserţie profesională a absolvenţilor pe tot parcur-
sul vieţii active, ce derivă din schimbarea rapidă a pieţelor muncii, influenţa-
tă de evoluţia tehnologiei, de apariţia unor noi locuri de muncă, precum şi de 
creşterea oportunităţilor de angajare şi self-employment. 

Consolidarea spaţiului unic european al învăţământului superior a 
fost scopul major al întrunirii de la Paris ( 24-25 mai 2018 ). Accentele au 
fost puse pe sporirea mobilităţii studenţilor şi a personalului datorită unor 
instrumente concrete comune, cum ar fi sistemul european de transfer al 
creditelor (ECTS), structurarea studiilor în trei cicluri şi asigurarea calităţii 
învăţământului superior. Conferinţa de la Paris a insistat şi pe valorile funda-
mentale prin consolidarea cooperării între ţări pentru un viitor mai bun al 
învăţământului superior. Comunicatul subliniază necesitatea îmbunătăţirii 
implementării valorilor fundamentale, în special a democraţiei, deoarece 
standardele învăţământului superior transmit noţiuni de pace şi libertate.

Ținând cont de realităţile europene şi globale, Sistemul European al 
Învăţământului Superior tinde să facă sistemul mai inclusiv, deoarece popu-
laţia este diversă, migraţia este destul de pronunţată, iar schimbările demo-
grafice profunde. În SEIS, trebuie să crească punerea în aplicare a reformelor 
structurale (asigurarea calităţii, realizarea reformelor la nivel naţional, apli-
carea ECTS).

Republica Moldova este parte a Procesului Bologna şi deci a acceptat 
implementarea concepţiei respective din anul 2005 [6]. Odată cu aderarea 
la Procesul Bologna, universităţile din ţara noastră demarează procesul de 
substituire a vechii paradigme cu noua paradigmă. În scopul realizării unei 
analize a procesului de implementare şi evaluare a efectului acestei reforme, 
considerăm necesară elaborarea unui model teoretic de studiu/ cercetare. 
Acest model se configurează în baza principiilor de constituire a concepţiei, 
cu stabilirea implicaţiei actanţilor principali: cadrul didactic şi studentul.

Constructul modelului porneşte de la misiunea învăţământului su-
perior în contextul realităţii socioeconomice. Civilizaţia europeană, dar şi 
mondială, pune un accent deosebit pe rolul mediului universitar în con-
solidarea şi evoluţia culturii şi economiei europene. În acest sens solicită 
universităţilor formarea profesională de calitate; formarea poziţiei civice a 
membrilor societăţii şi dezvoltarea domeniilor ştiinţifice, prin fortificarea 
cercetării fundamentale şi aplicative. 

Misiunea are la bază câteva repere conceptuale, precum: asigurarea 
calităţii învăţământului superior, care se apreciază în raport cu dimensiunea 
socială a învăţământului superior; sinergia formării profesionale cu cerce-
tarea; mobilitatea academică. Există o interdependenţă între aceste repere, 
axate pe o condiţionare reciprocă, ce necesită o abordare sistemică şi reali-
zare sistematică.
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În scopul asigurării unei deschideri şi corespunderii necesităţilor 
pieţei muncii într-o eră a globalizării, învăţământul superior utilizează câte-
va mecanisme, ce permit gestionarea eficientă a capitalului uman: sistemul 
de credite de studii şi suplimentul la diplomă. Primul mecanism asigură mo-
bilitatea persoanei în timp şi spaţiu (spaţiul unic al învăţământului superi-
or), precum şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Cel de-al doilea mecanism 
asigura comunicarea eficientă dintre piaţa muncii, angajat şi mediul univer-
sitar, în scopul evoluţiei eficiente, prin corelarea nevoilor şi posibilităţilor 
de dezvoltare.

Complexitatea şi regularitatea reformelor ce au avut loc în învăţămân-
tul superior din Republica Moldova în ultimul deceniu, schimbările calitative 
şi cantitative care se produc la toate nivelurile educaţionale în învăţământul 
superior, ca rezultat al aderării Republicii la SEIS/ EHEA şi a adoptării prin-
cipiilor Bologna ca urmare a aderării acesteia la acest sistem multinaţional 
în 2005, a facilitat apariţia unor reacţii bilaterale la productivitatea şi utilita-
tea acestor reformări sistemice care au fost instaurate rapid şi holistic, fapt 
demonstrat nu atât experimental şi argumentativ, cât în urma opiniilor şi 
concepţiilor actorilor învăţământului superior, prezentate generalist şi ale-
atoriu.

În fapt, Republica Moldova a suferit o multitudine de schimbări 
radicale la toate nivelurile sociale, iar învăţământul superior, în special, a 
fost cel mai mult metamorfozat din cauza neconcordanţei sale cu sistemele 
europene, or, scopul primar al Procesului Bologna acesta şi ar fi – armoni-
zarea învăţământului superior şi crearea unui Spaţiu European al ÎS, în care 
toţi actorii instituţionali ar avea aceleaşi standarde şi principii pe care şi-ar 
baza activitatea.

Astfel, Academia şi-a asumat rolul de promotor al principiilor Bologna 
atât prin metodele de implementare ale acestora, cât şi prin eficacitatea şi 
bunul lor mecanism de funcţionare. În ceea ce priveşte perspectiva de viaţă 
oferită de studiile superioare din academie, un lucru este îmbucurător, fap-
tul că studiile superioare sunt depăşite de progresul social, ceea ce înseamnă 
că Academia reuşeşte cu succes să-şi înnoiască programele de studii în con-
cordanţă cu schimbările sociale.

Unul din principiile primare ale sistemului Bologna este învăţământul 
superior organizat în cicluri. Modificările legislative nu au lăsat intacte pre-
vederile care reglementează studiile la doctorat. Aceeaşi situaţie atestă struc-
turarea învăţământului superior pe trei cicluri în conformitate cu obiectivele 
Procesului Bologna. Cu alte cuvinte, cadrul actual legislativ instituie studiile 
de doctorat drept ciclul III în arhitectura generală a învăţământului superior 
din Republica Moldova. Academia la acest capitol stă bine, conformându-se 
cerinţelor şi îşi organizează procesul de studii pe toate cele trei cicluri (ciclul 
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I licenţă, ciclul II master, ciclul III doctorat). Aici nu putem să nu menţionăm 
că Academia este acreditată la toate aceste trei cicluri. Academia şi-a elabo-
rat la toate cele trei cicluri regulamente interne de organizare şi funcţionare. 
Învăţământul în cicluri este un avantaj pentru studenţi şi totodată învăţă-
mântul în cicluri sporeşte calitatea studiilor. Divizarea studiilor pe cicluri 
dă posibilitatea studenţilor de a alege la licenţă şi master diferite domenii 
de formare profesională, ceea ce le creează oportunitatea de a corecta trase-
ul de formare profesională în funcţie de interesele şi problemele personale. 
Cu atât mai mult, conform realităţilor actuale persoanele care candidează 
pentru promovarea în funcţii de conducere în cadrul MAI – pentru exercita-
rea funcţiilor de conducere prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivelurile 
A01-A02 trebuie să deţină studii superioare de master în domeniul de spe-
cialitate sau în administrarea publică [1], toate acestea demonstrează că în-
văţământul superior în cicluri oferă tinerilor oportunitatea de a fi receptivi 
la cerinţele pieţei muncii.

Autoguvernarea studenţească este un element-cheie în universităţile 
europene şi un principiu larg promovat şi la Academie, în structurile sale 
există o structură de autoguvernanţă studenţească şi un Regulament de or-
ganizare şi funcţionare a acestei structuri, care promovează politica partici-
pării şi implicării studenţilor în procesul decizional, creând, pe de o parte, 
posibilităţi reale de a se implica în viaţa Academiei, iar pe de altă parte, par-
ticiparea studenţilor în senatul Academiei, comisiei de asigurare a calităţii şi 
consiliul facultăţii le permite, în mod real, să promoveze interesele colegilor. 

Încă un element-cheie al Procesului Bologna sunt creditele 
transferabile. În februarie 2006, a fost pus în aplicare Ghidul de implemen-
tare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu. Creditele academice sunt un 
mecanism eficient de recunoaştere a studiilor peste hotare, ceea ce reiterea-
ză scopul introducerii ECTS, or realizarea celorlalte obiective Bologna ar fi 
posibilă doar prin intermediul alocării de credite, cum ar fi extinderea mo-
bilităţii academice, a consolidării relaţiei dintre cele două cicluri, sau repro-
gramarea traseului academic conform propriilor aspiraţii şi aşteptări. Mai 
mult, în baza creditelor studenţii au posibilitatea revenirii la studii după o 
pauză. Academia în tot procesul de studii, începând de la plan de învăţământ, 
borderouri, suplimente, implementează şi transcrie creditele transferabile 
corespunzător numărului de ore ce le revin (30 de ore un credit) fiind tran-
scrise clar în aceste acte. 

Un alt element-cheie destul de important în Procesul Bologna este su-
plimentul la diplomă. Academia din anul 2006 eliberează cu titlu obligatoriu 
şi gratuit tuturor studenţilor la finalizarea studiilor de la toate domeniile de 
formare profesională, ciclurile de studii, forme de învăţământ, supliment la 
diplomă.  Suplimentul la diplomă asigură comunicarea eficientă dintre piaţa 
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muncii, angajat, student şi mediul academic, în scopul evoluţiei eficiente, 
prin corelarea nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare.

În mod evident, un principiu Bologna care are o rezonanţă tot mai 
puternică la fiecare întâlnire ministerială bienală şi asupra căreia se încear-
că a se concentra tot mai stringent este asigurarea calităţii. La nivel de ţară, 
fiecare stat în parte membru-aderent al Procesului Bologna are constituit 
un organ de asigurare a calităţii, care se subordonează unuia din organele 
de control al calităţii europene – ENQA, EQAR, CEEN sau INQA-AHE. În ţara 
noastră există o astfel de agenţie numită Agenţia Naţională de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC). La rândul său, în contextul refor-
melor sistemului de învăţământ din ţară, la nivel structural în cadrul Acade-
miei se iau măsuri în vederea ajustării structurii sistemului de asigurarea a 
calităţii. 

În acest context, Academia asigură calitatea studiilor prin intermediul 
înfiinţării începând cu anul 2010, la nivel instituţional, a unui centru 
responsabil de asigurarea calităţii (la nivel de Facultate) cu denumirea de 
Centrul studii şi management al calităţii. Acest Centru are în responsabilită-
ţile sale elaborarea criteriilor de asigurare a calităţii, supervizarea comisii-
lor de asigurare a calităţii, elaborarea documentelor curriculare, organiza-
rea procesului educaţional conform rigorilor structurilor de resort etc. Acest 
Centru a cunoscut mai multe etape de reformare şi în prezent poartă denu-
mirea de Direcţia studii şi management al calităţii. Direcţia studii şi mana-
gement al calităţii împreună cu decanatul sunt principalele structuri interne 
din cadrul Academiei care asigură managementul calităţii studiilor.

Prin urmare, Academia aşa cum am menţionat mai sus a cunoscut mai 
multe procese de acreditare (evaluare externă). Ultimele procese de evalu-
are externă au fost trecute cu brio de instituţie în anul 2015, desfăşurate de 
agenţii internaţionale. Astfel, evaluarea externă la ciclul I licenţă a fost rea-
lizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS), ciclul II master a fost realizată de Agenţia Estoniană de Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Superior şi Profesional (EKKA), ambele au fost 
realizate în anul 2015.

Rezultatele obţinute de către Academie pe parcusrsul perioadei de 
existenţă de la înfiinţare până în prezent sunt dovada unei atitudini pozitive 
a elevilor, liceenilor, studenţilor referitoare la mediul academic, procesul de 
studii şi managementul calităţii din această instituţie. Academia în perma-
nenţă a avut fericita ocazie să desfăşoare concurs de admitere la studii, de la 
început chiar a existat un concurs în jur de 10 elevi/ liceeni pentru un loc de 
accedere la studii în Academie. Spre regretul nostru, numărul liceenilor sca-
de în ansamblu pe republică, ca urmare suferă şi Academia, având un număr 
mic de dosare la admitere. În pofida faptului că astăzi numărul liceenilor 
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este în descreştere, Academia îşi adună numărul de candidaţi din primul tur 
de admitere.

Un alt aspect destul de important pe care putem să-l menţionăm este 
că în ultima perioadă numărul locurilor bugetare în Academie alocate de 
Guvern este în permanentă diminuare. Pentru a fi mai convingători vom 
prezenta cotele din planul de admitere, cu finanţare de la bugetul de stat la 
studii superioare de licenţă cilcul I pentru Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, 
pentru ultimii 5 ani:
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Drept 042 100 75 25
2 0 1 5 -
2016

HG nr. 
390 din 
16 iunie 
2015

Servicii 
ale securităţii 103 100 100

Drept 042 50 25 25
2 0 1 6 -
2017

HG nr. 
842 din 
07 iulie 
2016

Servicii 
ale securităţii 103 100 100

Drept 042 80 70 10
2 0 1 7 -
2018

HG nr. 
585 din 
24 iulie 
2017

Servicii 
ale securităţii 103 75 75

Drept 042 50 40 10
2 0 1 8 -
2019

HG nr. 
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ale securităţii 103 75 75

Drept 042 50 40 10
2 0 1 9 -
2020

HG nr. 
345 din 
18 iulie 
2019

Servicii 
ale securităţii 103 75 75

În acest context, rugăm autorităţile publice centrale să găsească po-
sibilităţi de a mări cotele din planul de admitere, cu finanţare de la bugetul 
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de stat la domeniul general de studii superioare de licenţă cilcul I ,,Drept” 
pentru Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, cu cel puţin 50 de %.

În ceea ce priveşte perspectiva de viaţă oferită de studiile superioa-
re din cadrul instituţiei, un lucru este cert, acela că studiile superioare sunt 
depăşite de progresul social, ceea ce înseamnă că Academia reuşeşte cu suc-
ces să-şi înnoiască programele de studii în concordanţă cu schimbările so-
ciale. 

Ne îndreptăm spre o perioadă de mari schimbări în învăţământ şi în 
condiţiile de muncă, spre o diversificare a modului de desfăşurare a carierei 
profesionale, în care studiile şi instruirea se transformă într-o obligaţie evi-
dentă. Le datorăm studenţilor noştri, societăţii noastre, în general, un sistem 
de învăţământ superior care să le ofere oportunităţi optime în găsirea dome-
niului personal de performanţă. Un spaţiu european deschis al învăţământu-
lui superior oferă un număr mare de perspective benefice.

Am putea dedubla concluzia la acest subiect şi conchide că Academia 
beneficiază de un contingent de studenţi conştienţi, elevaţi şi cu un scop bine 
definit apriori sau că Academia reuşeşte să inspire încredere şi confidenţă 
prin programele sale de studii şi prin întreg procesul educaţional adoptat, 
astfel formulându-le studenţilor o orientare profesională conturată şi un 
scop în acest domeniu.

Academia, de asemenea, creează studenţilor perspectiva de a-şi rea-
liza o carieră în cadrul MAI şi altor organe de ocrotire a normelor de drept. 
Studiile superioare în Academie influenţează nivelul de cultură generală şi 
specială juridic-poliţienesc al tinerilor absolvenţi, căci ei vor contribui la 
evoluţia civilizaţiei şi viitoarei generaţii de jurişti/ poliţişti.

Concluzionând, constatăm că Procesul Bologna a contribuit la moder-
nizarea învăţământului superior în ţară şi, la rândul său, asupra studiilor în 
cadrul Academiei. Deci aderarea RM la procesul Bologna a adus mai multe 
beneficii sistemului de învăţămţânt din ţară şi din Academie, printre acestea 
sunt: posibilitatea construirii traseului academic propriu de către student, 
creditele de studii transferabile, suplimentele la diplomă, organizarea studi-
ilor pe cicluri, adaptarea studiilor la cerinţele pieţei muncii etc. 

În general, managementul calităţii studiilor în Academia „Ștefan cel 
Mare” a MAI a acceptat principiile concepţiei Procesului Bologna şi le-a im-
plementat în instituţie. Principalele activităţi întreprinse de Academie în 
procesul de studii au fost: perfecţionarea cadrului normativ şi metodic con-
form cerinţelor Procesului Bologna; implementarea prevederilor Procesului 
Bologna, ciclurile I, II, III prin elaborarea noilor planuri de învăţământ, mo-
dernizarea curricula unităţilor de curs/ module, implementarea anumitor 
elemente de autoguvernanţă studenţească; crearea în Academie a structurii 
de management al calităţii şi implementarea mecanismelor ce vor asigura 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

207

în perspectivă o calitate a studiilor recunoscută la nivel european; dema-
rarea activităţilor legate de consilierea profesională a studenţilor şi facili-
tarea inserţiei în câmpul muncii, crearea Serviciului orientare profesională 
şi ghidare în carieră a studenţilor; asigurarea accesului la studii superioare 
al tinerilor ce provin din familii social vulnerabile sau rămaşi fără îngrijirea 
părinţilor prin stabilirea unor cote explicite de admitere în instituţie; modi-
ficarea regulamentelor de admitere prin stabilirea unor proceduri simple şi 
transparente de organizare a concursului şi a unor cote explicite de înmatri-
culare pe domenii şi specialităţi etc.

Un lucru este cert că Academia a fost şi este parte a marilor trans-
formări din sistemul de învăţământ superior din R. Moldova. Eforturile pe 
care le depune Academia în domeniul modernizării şi reformării procesului 
de studii (asigurarea calităţii), în contextul rigorilor şi exigenţelor naţionale, 
europene, nu ar fi într-atât de vădite, dacă acestea nu ar fi susţinute şi de 
către partenerii noştri naţionali şi internaţionali, în special prin intermediul 
programelor comunitare.

Promovarea reformelor în sistemul managementului calităţii studii-
lor în Academie poate fi realizată cu succes, doar în condiţiile identificării, 
preluării bunelor practici europene în domeniu. Ziua de astăzi cere insistent 
Academiei schimbarea accentelor de la posesia cunoştinţelor la exploatarea 
acestora prin management performant şi asigurarea calităţii. În aceste con-
diţii, Academia este preocupată în permanenţă de procesul de căutare pen-
tru a-şi îmbogăţi practicile şi valorile tradiţionale.
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Un poliţist bine pregătit a necesitat întotdeauna o combinaţie uni-
că de abilităţi fizice, cognitive, emoţionale şi interumane. Deşi majoritatea 
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Rezumat
Se consideră că formatul paramilitar tipic nu reuşeşte să pregătească viitorii 

poliţişti pentru a lucra într-un mod compatibil cu modelul de servicii poliţieneşti ori-
entate către comunitate şi neglijează principiile de bază ale teoriei învăţării adulţilor. 
În esenţă, pentru a produce specialişti care sunt capabili să aplice cu succes tehnici de 
intervenţie profesională orientate către comunitate (de exemplu, colaborare proactivă 
cu membrii comunităţii, instituţiile de învăţământ trebuie să instruiască recruţii în ve-
derea obţinerii unor abilităţi necesare soluţionării problemelor în mod independent şi 
creativ. Un poliţist bine pregătit a necesitat întotdeauna o combinaţie unică de abilităţi 
fizice, cognitive, emoţionale şi interumane. Din aceste considerente, în studiul dat au fost 
supuse analizei principalele abilităţi şi competenţe care trebuie dezvoltate în cadrul for-
mării şi instruirii viitorilor poliţişti.

Cuvinte-cheie: instruire, formare, recrut, metode, adult, poliţist, abilităţi, cognitiv, 
emoţional, moral, social, standard.

Summary
the typical paramilitary training format is considered not to be successful in pre-

paring future police officers to work in a way that is compatible with the community-
oriented policing model and neglects the basic principles of adult learning theory. In es-
sence, in order to train specialists who are able to successfully apply community-oriented 
professional intervention techniques, for example, proactive collaboration with commu-
nity members, educational institutions need to train recruits in order to acquire skills 
needed to solve problems independently and creative. A well-trained police officer must 
always have a unique combination of physical, cognitive, emotional and interpersonal 
skills. For these reasons, in this study were analyzed the main skills and competencies 
that need to be developed in the training and education of future police officers.

Keywords: training, training, recruit, methods, adult, police, skills, cognitive, 
emotional, moral, social, standard.
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timpului unui poliţist petrecut în serviciu implică sarcini care nu prezintă 
ameninţări, cum ar fi examinarea unor petiţii, patrulări, interogarea persoa-
nelor, efectuarea diferitor controale, întocmirea diferitor acte oficiale, totuşi 
este necesar ca acesta să fie pregătit pentru scenarii mai periculoase [13, 
p. 1]. Potrivit Asociaţiei Internaţionale a Șefilor de Poliţie (2001), rata de 
utilizare a forţei de către poliţişti este de doar 3,61 la 10 000 de apeluri de 
serviciu [14]. Cu toate acestea, în acele situaţii în care un poliţist este nevo-
it să folosească forţa, abilităţile necesare şi tacticile învăţate devin critice. 
Prezenta lucrare subliniază importanţa abilităţilor de bază ale poliţiştilor în 
timpul intervenţiilor profesionale cărora ar trebui să le fie acordată o atenţie 
deosebită în timpul formării şi instruirii [13, p. 1].

Constatăm că în Republica Moldova, ca şi în alte ţări, instruirea 
poliţiştilor este una cvasimilitară. De exemplu, potrivit Biroului de Justiţie 
al SUA, instruirea cvasimilitară sau cea bazată pe stres care implică cerinţe 
psihologice speciale şi fizice intense sunt puse în aplicare în aproape jumă-
tate din academiile de poliţie din SUA [21]. 33% dintre recruţii poliţişti sunt 
instruiţi într-un echilibru între medii de stres şi non-stres şi doar 18% sunt 
instruiţi într-o academie care promovează o abordare mai scăzută a stresu-
lui (mai puţin militaristă) în procesul formării [21].

Se consideră că formatul paramilitar tipic nu reuşeşte să pregătească 
viitorii poliţişti pentru a lucra într-un mod compatibil cu modelul de servicii 
poliţieneşti orientate către comunitate şi neglijează principiile de bază ale 
teoriei învăţării adulţilor. În esenţă, pentru a produce specialişti care sunt 
capabili să aplice cu succes tehnici de poliţie orientate către comunitate, de 
exemplu, colaborare proactivă cu membrii comunităţii [24], instituţiile de 
învăţământ trebuie să instruiască recruţii în vederea obţinerii unor abilităţi 
necesare soluţionării problemelor în mod independenţi şi creativ [1].

În literatura de specialitate s-a discutat intens despre necesitatea de 
a adopta un model de teorie a învăţării adulţilor în special pentru forma-
rea poliţiştilor [7]. În esenţă, dincolo de problemele legate de cele mai bune 
tehnici de formare pentru poliţişti este necesar să se lucreze în cadrul unui 
model de poliţie orientat către comunitate. Recruţii care sunt instruiţi în 
concordanţă cu teoria învăţării adulţilor sunt încurajaţi să dezvolte abilităţi 
de gândire critică, comunicare eficientă şi o mai bună inteligenţă emoţională. 
În contextul aplicării metodelor de instruire pentru adulţi este foarte im-
portant modul în care se oferă această instruire. Mai exact, se consideră că 
personalul de instruire serveşte drept model puternic care familiarizează 
poliţiştii cu cultura instituţiei [15, 9]. Vodde a afirmat acest lucru destul de 
clar: „Dacă recruţii sunt expuşi în mod constant la un instructor autocratic, 
prescriptiv şi orientat spre disciplină, spre deosebire de unul care este bine-
voitor, echitabil şi un bun mentor, astfel de comportamente vor fi inevitabil 
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modelate” [25]. Stoughton susţine ideea că modelele tradiţionale de instru-
ire îi învaţă pe poliţişti să se teamă, ceea ce „...afectează inevitabil modul în 
care interacţionează poliţiştii cu civilii” [23, p. 128].

Problema instruirii poliţiştilor nu este o preocupare nouă, de mai 
mulţi ani a existat un flux constant de critici care a subliniat deficienţele în 
procesul de formare a specialiştilor în cadrul MAI, în special când era vorba 
de pregătirea adecvată a candidaţilor pentru cerinţele efective ale unui post 
concret. O mare parte din această critică a venit de la înşişi poliţiştii cărora li 
s-a cerut să reflecteze asupra relevanţei experienţei lor în timpul studiilor şi 
de la managerii de poliţie care sunt de părerea că formarea viitorilor poliţişti 
în cadrul instituţiei de învăţământ nu este suficientă. 

Se consideră că discrepanţa dintre pregătirea cadrelor şi stabilirea lo-
curilor de muncă depinde de două aspecte legate de conţinutul şi de furniza-
rea curriculumului universitar [7]. 

Ținând pasul cu cerinţele moderne ale poliţiei contemporane, instru-
irea poliţiştilor a trebuit să evolueze. Nu mai este suficient ca în cadrul in-
struirilor să fie predată doar legea sau să se concentreze doar pe dezvoltarea 
abilităţilor menţionate mai sus. Este extrem de contraproductivă instruirea 
recruţilor într-un format pedagogic autoritar. Cu toate acestea, vocile care 
solicită schimbări în practicile de instruire a poliţiei şi aduc critici dure aces-
tui proces evită să precizeze care sunt modalităţile de realizare a acesteia, 
care sunt modalităţile de predare, de consolidare, de susţinere, de dezvolta-
re a abilităţilor necesare poliţiştilor pentru îndeplinirea cu succes a misiuni-
lor de serviciu.

De exemplu, academiile de poliţie din SUA începând cu anii 2000 au 
făcut progrese reale în formarea recruţilor identificând cele mai importante 
competenţe necesare a fi dezvoltate în procesul de instruire a poliţiştilor, 
după cum urmează:

 – standarde etico-morale stricte; 
 – imparţialitatea şi înţelegerea diversităţii; 
 – orientarea spre serviciul oferit societăţii; 
 – orientarea către echipa din care face parte; 
 – abilităţi bune de comunicare şi ascultare; 
 – abilităţi bune de comunicare în scris; 
 – niveluri ridicate de motivaţie (în special nonfinanciare), 
 – abilităţi puternice de luare a deciziilor şi de rezolvare a probleme-

lor;
 – abilităţi bune de relaţionare umană, 
 – autocontrol şi disciplină; 
 – abilităţi bune de planificare şi organizare; şi o 
 – atitudine bazată pe performanţă [4, p. 360].
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În mod similar, în anul 2004, Comisia din California pentru standarde 
şi instruire a ofiţerilor pentru pace a identificat zece dimensiuni de scree-
ning psihologic pe care agenţiile să le ia în considerare atunci când angajează 
ofiţeri de poliţie. În acest manuscris, accentul se pune pe modalităţile prin 
care academiile de poliţie pot desfăşura instruirea punând accent pe aceste 
abilităţi psihologice, de care au nevoie recruţii pentru a face faţă provocări-
lor în activitatea de serviciu [13, p. 4]. 

În continuare se propune analiza acestor abilităţi, iar pentru comodi-
tate şi claritate, acestea vor fi separate în patru grupuri: cognitiv, emoţional, 
social şi moral. Totodată, faţă de definirea abilităţilor se va acorda o atenţie 
modurilor în care experienţele universitare specifice le pot preda şi dezvol-
ta.

Abilităţile cognitive. Munca în poliţie este o provocare intelectuală. 
Acest lucru a condus la o dezbatere îndelungată cu privire la măsura în care 
instituţiile de învăţământ ar trebui să stabilească cerinţe minime de educaţie 
pentru viitorii poliţişti. Cu toate acestea, rezultatele cercetării au fost mixte. 
Argumentul general este că educaţia formală [8] şi experienţa de a participa 
la facultate le conferă viitorilor poliţişti un nivel de flexibilitate intelectua-
lă şi alte abilităţi psihologice, care nu se regăsesc la colegii lor care au ab-
solvit doar liceul [6, p. 182]. Mai precis, Paoline şi Terrill au descoperit că 
poliţiştii care şi-au făcut studiile în colegii aveau tendinţa să folosească mai 
puţin convingerea sau constrângerea verbală, în comparaţie cu poliţiştii care 
au fost instruiţi în cadrul facultăţilor cu patru ani de studii [19, p. 192]. Cu 
toate acestea, cercetările suplimentare care s-au axat pe natura specifică a 
educaţiei formale a ofiţerilor au stabilit că „absolvenţii din domeniul drep-
tului au demonstrat niveluri mai ridicate de autoritarism decât cei din alte 
domenii” [20, p. 289].

Disputa despre educaţia formală este pusă în contrast cu rolul 
experienţei practice. Prin urmare, apare întrebarea ,,unde poate fi acumu-
lată această experienţă?”. De exemplu, poliţiştii fără educaţie formală, dar 
care au mai multă experienţă în practică au utilizat mai puţin forţă verbală 
şi fizică decât poliţiştii mai noi [19, p. 193]. Prin urmare, se pare că educaţia 
formală nu este factorul-cheie asociat cu eficienţa poliţiştilor. Totuşi cele 
mai importante competenţe sunt dobândite în cadrul educaţiei universitare. 
Cu toate acestea, nu toţi cei care au frecventat facultatea dobândesc aceste 
abilităţi, iar facultatea nu este singura modalitate prin care indivizii le pot 
obţine [13, p. 4]. 

Instituţiile de învăţământ pot integra perfect formarea abilităţilor cog-
nitive esenţiale în curricula universitară. Conform practicilor pozitive din 
alte ţări [13, p. 4] se consideră că principalele abilităţi cognitive sunt:

Luarea deciziilor sau raţionamentul, ceea ce implică bunul-simţ şi ca-
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pacitatea de a lua decizii hotărâte, reieşind din capacitatea de a analiza ra-
pid situaţiile pentru a lua măsurile adecvate. Totodată, această capacitate 
implică, de asemenea, abilitatea de a efectua anumite operaţiuni logice în 
vederea selectării din bagajul de cunoştinţe a informaţiei necesare pentru 
soluţionarea concretă a unei probleme [22, p. 67].

Controlul impulsurilor sau atenţia la siguranţă implică luarea măsuri-
lor adecvate de precauţie şi evitarea comportamentului impulsiv sau inutil 
în diferite situaţii de risc pentru a asigura securitatea proprie şi a celorlalţi. 
Aceasta mai presupune abilitatea şi predispoziţia de a gândi înainte de a 
acţiona pentru a ţine sub control reacţiile impulsive [22, p. 59].

Conştiinciozitatea sau fiabilitatea presupune modele sârguincioase de 
lucru, fiabile, conştiincioase şi efectuarea în timp util, logic, în conformitate 
cu regulile, reglementările şi politicile organizaţionale” [5, p. 56].

Adaptabilitatea şi flexibilitatea implică abilitatea de a schimba regimul 
de lucru şi de a se adapta cu uşurinţă la diferite cerinţe, uneori oponente ale 
postului” [22, p. 55].

Practicile actuale de instruire au tendinţa de a aborda mai mult 
abilităţile cognitive în raport cu cele emoţionale. Aceste abilităţi pot fi 
apreciate la recruţi în timpul simulărilor de instruire în diferite situaţii. De 
exemplu, la desfăşurarea aplicaţiilor privind reţinerea infractorilor, instruc-
torii pot evalua capacitatea recruţilor de a aplica în modul corespunzător 
abilităţile cognitive la utilizarea forţei fizice, respectarea exigenţelor lega-
le, percheziţionarea persoanei, imobilizarea etc. Prin urmare, performanţa 
obţinută de recruţi poate forma concluziile referitoare la capacitatea şi ni-
velul lor de luare a deciziilor, raţionament, control al impulsurilor, atenţie la 
siguranţă şi fiabilitate.

În atare condiţii, pot apărea anumite carenţe în procesul de instruire. 
O problemă ar fi că este posibil să se confunde o deficienţă de învăţare 

cu o problemă de luare a deciziilor. Performanţa slabă a recrutului se poate 
datora lipsei de înţelegere sau lipsei agerimii la aplicarea procedeelor tac-
tice şi nu din cauza capacităţii de luare a deciziilor. O altă problemă ar fi că 
aprecierile instructorilor nu se bazează în mod direct pe rezultatele obţinute 
în urmă evaluărilor procesului de luare a deciziilor. Astfel, pentru a obţine 
o performanţă bună a poliţiştilor este necesar de stabilit anumite standarde 
specifice şi instrumente de măsurare concretă a abilităţilor cognitive [13, p. 
5]. 

Pentru a dezvolta acele patru abilităţi cognitive este necesar de an-
trenat gândirea independentă şi critică, ceea ce îi va determina pe recruţi să 
sporească oportunităţile de luare a deciziilor autonome.

Acest lucru se poate face în diferite domenii de instruire a recruţilor. 
De exemplu, o metodă simplă ar fi trasarea diferitor sarcini pe baza unor stu-
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dii de caz care pot fi soluţionate în cadrul mai multor grupe, fără implicarea 
instructorilor şi într-o perioadă determinată de timp. Grupurile trebuie să 
identifice anumite soluţii cu argumente pro sau contra. Ulterior, grupurile 
trebuie să fie îndrumate de traineri şi să examineze raţionamentul din spa-
tele deciziilor luate. 

O altă metodă eficientă în contextul dezvoltării abilităţilor cognitive 
o constituie analizele şi discuţiile iniţiate după simulările sau exerciţiile 
practice, în cadrul cărora se pune în discuţie decizia adoptată cu argumente 
pro şi contra. Astfel, ascultând raţionamentele colegilor aceştia vor dezvolta 
abilităţile de gândire critică, îşi vor îmbunătăţi controlul impulsurilor com-
portamentale şi luarea deciziilor. 

Ce ţine de conştiinciozitate şi flexibilitate, aceste calităţi de obicei nu 
sunt cultivate într-o instituţie de învăţământ a poliţiei [13, p. 5]. Atunci când 
instructorii trec la un model modern de învăţare pentru adulţi, recruţii par-
curg diferite scenarii asociate diferitor domenii de învăţare cu cerinţa de 
a fi mai flexibili, de a gândi progresiv şi de a demonstra un comportament 
conştiincios în muncă. Pedeapsa trebuie înlocuită cu consecinţe logice. De 
exemplu, suntem de părerea că întârzierea, uitarea unui echipament sau 
nerealizarea în termen a unor sarcini nu trebuie pedepsită cu exerciţii fizi-
ce (flotări, aşezări etc.) sau cu sarcini suplimentare (rapoarte, comunicări, 
referate etc.). Ar fi recomandabil în astfel de situaţii să fie aplicat modelul 
disciplinei progresive [12]. 

Modelul tradiţional al instituţiei de învăţământ nu învaţă recruţii 
importanţa fiabilităţii şi flexibilităţii, doar întăreşte conformitatea. Prin ur-
mare, pentru a dezvolta aceste abilităţi cognitive, în cadrul sesiunilor de in-
struire ar trebui să fie aplicat modelul de supraveghere şi disciplină al sub-
diviziunilor în care vor lucra în curând recruţii [13, p. 5].

Abilităţile emoţionale. Cu certitudine, serviciul în poliţie este o pro-
vocare emoţională. La diferite niveluri instituţionale, abilităţile emoţionale 
ale poliţiştilor determină cât de bine îşi fac treaba şi cât timp îşi vor putea 
face bine treaba. În ceea ce priveşte durata activităţii profesionale, s-au ela-
borat mai multe cercetări despre amprenta emoţională pe care o are asupra 
poliţiştilor munca în poliţie, ceea ce poate condiţiona într-un final starea de 
ardere profesională sau sindromul de ,,Burnout” [11]. 

Un factor determinant, dincolo de expunerea la rutină, traume şi 
suferinţe psihologice, s-a dovedit a fi epuizarea emoţională a poliţiştilor, în 
special în contextul emoţiilor publice, de exemplu, să rămână calm atunci 
când sunt ultragiaţi sau să zâmbească când sunt de fapt furioşi [13, p. 6]. 
În această ordine de idei, un studiu recent a stabilit că poliţiştii noi care 
nu fuseseră încă expuşi la incidente traumatice de serviciu erau mai puţin 
cumpătaţi emoţional decât poliţiştii cu experienţă care au fost expuşi la di-
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ferite traume emoţionale [22], care au dezvoltat o rezistenţă mai mare la 
atacuri emoţionale. 

Desigur, într-un moment dat, emoţiile negative în legătură cu activita-
tea de serviciu au un impact semnificativ asupra performanţei poliţiştilor la 
locul de muncă. De exemplu, în anumite situaţii „Când erau agitaţi şi nervoşi, 
poliţiştii percepeau diferite ameninţări mai grave, ceea ce îi determina să 
aplice forţa, mijloacele speciale sau arma de foc mai devreme şi să facă mai 
multe greşeli sau chiar unele abuzuri de serviciu” [18, p. 832].

Abilităţile emoţionale pot îmbunătăţi procesele de gestionare a pro-
vocărilor de serviciu. Se consideră că o astfel de abilitate este reglarea 
emoţională sau toleranţa la stres, ceea ce: „Implică abilitatea de a păstra cal-
mul şi de a rămâne sub control, în special în timpul evenimentelor critice în 
timp şi a altor situaţii stresante. Include trecerea peste aspectele negative 
ale locului de muncă şi menţinerea unui temperament uniform, precum şi 
acceptarea criticilor, pentru a evita comportamentele excesive de defensivă 
care îi pot afecta performanţa la locul de muncă” [22, p. 64].

Unele cercetări [18] au demonstrat că poliţiştii pot fi învăţaţi să-şi 
îmbunătăţească abilităţile de control al emoţiilor. Astfel, o îmbunătăţire 
specifică şi durabilă a controlului emoţiilor s-a corelat cu alte ameliorări „în 
bunăstarea psihologică, sănătatea mintală, calitatea relaţiilor sociale şi suc-
cesul la serviciu” [13, p. 6].

O altă abilitate importantă este inteligenţa emoţională, care cuprinde 
şi controlul emoţiei. Inteligenţa emoţională (EI, denumită uneori EQ) presu-
pune că indivizii: 

(1) îşi recunosc emoţiile şi înţeleg modul în care emoţiile le afectează 
comportamentul; 

(2) controlează sentimentele impulsive şi le gestionează cu succes;
(3) nu admit ca propriile emoţii să interfereze cu comportamentul al-

tora; 
(4) menţin relaţii bune, comunică clar, influenţează pe ceilalţi, lucrea-

ză bine în echipă şi gestionează conflictele [3]. Persoanele cu IE mai mare 
gestionează stresul mai bine decât cele cu IE mai mică, iar IE a fost asociată 
cu performanţa în activitatea poliţiei. Există opinii [18] că instruirea poa-
te îmbunătăţi considerabil inteligenţa emoţională, element indispensabil 
în pregătirea poliţiştilor. Prin urmare, trebuie să se asigure ca instruirea 
poliţiştilor să cuprindă tehnici bazate pe dovezi pentru a gestiona cu succes 
factorii de stres de rutină şi cei traumatici.

Există activităţi specifice care pot fi utilizate în procesul de instruire 
a poliţiştilor pentru îmbunătăţirea stării emoţionale şi a toleranţei la stres. 
Una dintre activităţi este promovarea unei culturi de wellness (bunăstare). 
Aceasta ar presupune ca în structura instituţiei de învăţământ să fie create 
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şi să funcţioneze centre de informare sau de consolare pentru personalul 
instituţiei, recruţi, angajaţi, veterani etc. În cadrul acestor centre prin dis-
cutarea cu diferiţi specialişti a problemelor existente se pot obţine validări, 
recunoştinţe şi normalizare a stărilor emoţionale, ceea ce va oferi o ieşire 
sănătoasă [13, p. 6].

Elementele fundamentale pentru un control emoţional de succes şi 
toleranţa la stres sunt învăţarea tehnicilor de îmbunătăţire a performanţei, 
care îi ajută pe recruţi să opereze la nivel maxim de performanţă. La fel ca 
sportivii care trebuie să înveţe să controleze intensitatea emoţiilor pentru 
a concura la cel mai înalt nivel, poliţiştii trebuie să înţeleagă rolul pe care 
îl au emoţiile la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Unităţile de instruire 
sunt locul unde ar trebui să înceapă această instruire. Pe lângă dezvolta-
rea abilităţilor de inteligenţă emoţională, recruţii trebuie să fie instruiţi în 
contextul reducerii nivelurilor acute de anxietate (de exemplu, respiraţie, 
atenţie), care dacă nu sunt controlate, scad semnificativ performanţa optimă 
[13, p. 6]. 

Considerăm mai importantă dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă 
emoţională şi de toleranţă la situaţiile de stres decât, de exemplu, dezvolta-
rea tehnicilor de aplicare a forţei în timpul intervenţiilor. În această ordine 
de idei, poliţistul în timpul intervenţiilor profesionale îşi poate păstra calmul, 
ceea ce îi va permite să soluţioneze mai multe probleme, în mod progresiv, 
cu prejudicii minime atât pentru dânsul, cât şi pentru alte persoane. Astfel, 
este imperativ ca unităţile de instruire să pună un accent sporit pe dezvolta-
rea abilităţilor emoţionale pentru gestionarea pozitivă a situaţiilor de stres, 
iar prin urmare să determine un nivel maxim de performanţe. Aceasta poa-
te fi realizată prin mai multe modalităţi, aşa cum ne prezintă unele cerce-
tări [15, p. 78] precum că recruţii au avut mai puţin stres şi au raportat o 
dispoziţie mai bună după participarea la un program de yoga care a fost dat 
în timpul instruirii. Fitness-ul, nutriţia regulată, igiena somnului, evitarea 
cofeinei, alcoolului şi diferite activităţi precum yoga ar trebui să fie puternic 
promovate şi modelate de mentori în timpul pregătirii cadrelor. Scopul este 
ca recruţii să-şi stabilească un angajament faţă de bunăstarea personală în 
timpul anilor de studii şi să menţină aceste bune practici de sănătate pe par-
cursul carierei lor.

Abilităţile sociale. Nu putem nega faptul că activitatea în poliţie este 
o provocare socială. Pe lângă abilităţile necesare poliţiştilor pentru realiza-
rea cu succes a intervenţiilor profesionale aceştia interacţionează activ cu 
membrii comunităţii, iar în aceste condiţii din cauza diferitor tensiuni pot 
apărea unele obstacole semnificative în relaţiile de prietenie şi în relaţiile cu 
cei dragi [13, p. 7]. Această presiune este deosebit de dificilă în special pen-
tru femeile poliţiste, cu atât mai mult pentru cele căsătorite şi cu copii [15]. 
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Poliţiştii se luptă adesea să menţină un echilibru sănătos între cariera pro-
fesională şi viaţa personală. În diferite situaţii, poliţiştii pot confunda com-
portamentul profesional cu cel familial, ceea ce poate avea un impact negativ 
asupra membrilor familiei şi, mai ales, asupra căsniciilor lor. În mod similar, 
soţii şi copiii poliţiştilor suportă o serie de dificultăţi, ceea ce la rândul său, 
duce la un stres suplimentar. Acest stres afectează adăugător performanţa 
profesională a poliţiştilor. De exemplu, mulţi dintre poliţişti care activează 
în regimuri speciale pe timp de noapte, în zile de weekend, de sărbători în 
cadrul diferitor operaţiuni speciale tot mai des încep să primească reproşuri 
şi mustrări din partea membrilor de familie, că nu sunt niciodată acasă şi îşi 
neglijează cele mai importante funcţii familiale. Aceste plângeri pot determi-
na presiuni directe asupra poliţiştilor să renunţe la slujbă. În esenţă, o mare 
parte a consternării legate de familie este determinată de lipsă de pregătire 
şi sprijin [13, p. 7].

Pe lângă faptul că familiile poliţiştilor ar trebui să beneficieze de anu-
mite măsuri sau programe de asistenţă pentru a răspunde nevoilor deter-
minate de această situaţie, aceştia trebuie instruiţi pentru a fi pregătiţi să 
înfrunte această sursă de stres.

Printre alte practici pozitive aplicate în diferite ţări pot fi menţionate 
următoarele:

 – angajarea în cadrul serviciilor poliţieneşti a membrilor de familie 
(soţie, copil, frate, soră etc.) ai poliţistului;

 – implicarea în perioada instruirilor a membrilor de familie ai 
poliţiştilor în cadrul unor programe speciale de orientare a familiei;

 – consolarea membrilor de familie de către diferiţi specialişti etc. [13, 
p. 8].

Dincolo de sprijinul acordat familiilor de poliţişti, unităţile de instruire 
pot integra perfect formarea esenţială a abilităţilor sociale în programele de 
studii. Conform unor cercetări, aceste abilităţi sunt:

Competenţa socială „implică comunicarea cu ceilalţi într-o manieră 
respectuoasă şi plină de tact prin manifestarea sensibilităţii şi preocupării 
în interacţiunile zilnice ale fiecăruia” [22, p. 52].

Munca în echipă „implică lucrul eficient cu ceilalţi pentru atingerea 
obiectivelor, precum şi subordonarea intereselor personale pentru binele 
grupului şi al organizaţiei. Aceasta implică stabilirea şi menţinerea unor 
relaţii de lucru eficiente şi de cooperare cu colegii de serviciu, supervizorii, 
clienţii, reprezentanţii altor organizaţii şi alţii” [22, p. 54].

Asertivitatea sau convingerea „implică preluarea fără echivoc a contro-
lului situaţiilor într-un mod calm şi adecvat, chiar şi în condiţii periculoase 
sau nefavorabile” [22, p. 70].

Cele trei abilităţi sociale specifice pot fi predate şi consolidate în tim-
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pul instruirilor. Stilul tradiţional autoritar de instruire nu oferă recruţilor 
modele de urmat atunci când instructorii sau personalul didactic demon-
strează un model de conducere rigid şi autocratic. În schimb, personalul di-
dactic poate încuraja dezvoltarea abilităţilor sociale tratând recruţii „într-un 
mod plin de tact şi respectuos”, totodată, oferindu-le oportunitatea de a prac-
tica activitatea de leadership eficient în timpul studiilor. Recruţii ar trebui 
trataţi în moduri în care subdiviziunile de poliţie se aşteaptă ca poliţiştii lor 
să interacţioneze cu membrii comunităţii. Pentru a învăţa cum să manifeste 
afectivitate şi grijă faţă de ceilalţi, recruţii trebuie să înveţe pe propria piele 
când sunt trataţi cu afecţiune şi grijă.

Când este vorba de lucru în echipă şi asertivitate, unităţile de 
învăţământ pot dezvolta un mecanism pentru intervenţii la nivel de colegi. 
Personalul didactic sau instructorii trebui să precizeze faptul că recruţii sunt 
aşteptaţi să se confrunte cu diferite conduite necorespunzătoare şi cu lip-
sa de ajutor din partea colegilor de serviciu. Astfel, în procesul de instruire 
recruţii trebuie să ia cunoştinţă de particularităţile dinamicii unui grup [13, 
p. 9].

Stimularea asertivităţii poate apărea în mai multe moduri în timpul 
instruirilor. Acest lucru se întâmplă în mod obişnuit în timpul activităţilor 
în baza unor scenarii. De asemenea, informarea şi autoreflectarea după fie-
care scenariu pot ajuta recruţii să câştige încredere şi să-şi îmbunătăţească 
prezenţa respectuoasă. Unii recruţi vor trebui să dezvolte afectivitatea, în 
timp ce alţii vor trebui să înveţe cum să schimbe un comportament autoritar, 
dominator sau greu de modificat, într-un mod asertiv [13, p. 9].

Abilităţi morale. Serviciul în cadrul poliţiei este provocator din punct 
de vedere moral. În activitatea zilnică pot apărea situaţii când poliţiştii se 
confruntă cu diferite dileme morale, care pot determina abateri de la norme-
le etice. Situaţiile sunt destul de banale, cum ar fi să decidă dacă să aplice sau 
nu unui şofer o amendă, sau cum să reacţioneze atunci când i se oferă o gra-
tuitate, de exemplu, o masă gratuită. În acelaşi timp, poliţiştii se confruntă cu 
tentaţii mult mai grave în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cum ar 
fi actele de corupere din partea persoanelor care caută să evite răspunderea 
juridică (contravenţională sau penală). O altă provocare din punct de vedere 
moral în activitatea poliţiei derivă din modalităţile de realizare a atribuţiilor 
de serviciu prin abuzuri sau diferite fapte ilegale, cum ar fi acte de tortură, 
reţineri ilegale, violare de domiciliu, nerespectarea garanţiilor procesuale, 
controalele excesive etc. [13, p. 9].

În contextul celor menţionate mai sus, este absolut necesar ca în ca-
drul instruirii poliţiştilor să fie promovat simţul integrităţii etico-profesio-
nale care „implică stabilirea şi menţinerea unor standarde ridicate de con-
duită personală prin dezvoltarea unor astfel de calităţi precum onestitatea, 
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imparţialitatea, încrederea şi respectarea strictă a legilor, regulamentelor şi 
procedurilor operaţionale standard” [2, p. 61].

În această ordine de idei, unităţile de instruire a poliţiştilor care aplică 
modele de învăţare pentru adulţi vor confrunta recruţii cu dileme morale pe 
tot parcursul pregătirii. La fiecare pas, recruţii ar trebui să fie întrebaţi: ce 
aţi face? Ceea ce ar trebui să faci? După fiecare scenariu, recruţii ar trebui 
să discute deciziile lor cu privire la motivul pentru care au ales un curs de 
acţiune pe care l-au făcut în timpul exerciţiilor practice. 

Poliţia de azi necesită pregătire profesională contemporană, care în-
corporează principiile de predare andragogică [10]. Când unităţile de instru-
ire trec de la un stil autoritar, paramilitar la un model de învăţare pentru 
adulţi, recruţii pot dezvolta şi consolida abilităţi psihologice importante, 
care sunt esenţiale pentru viitorii poliţişti. Această schimbare necesită două 
iniţiative semnificative pentru a avea succes. În primul rând, personalul di-
dactic, instructorii, formatorii şi alţi mentori trebuie să sprijine şi să creadă 
în valoarea acestei schimbări. Aceştia trebuie să fie bine pregătiţi pentru a 
putea antrena în mod corespunzător şi a dezvolta la recruţi abilităţile anali-
zate în acest studiu. Unităţile de instruire şi formare a poliţiştilor îşi pot sta-
bili propriile metode de evaluare standardizată pentru fiecare abilitate, pot 
asigura performanţa satisfăcătoare a fiecărei abilităţi, pot oferi oportunităţi 
de remediere şi pot solicita respectarea standardelor minime ale fiecărei 
abilităţi pentru ca studenţii şi audienţii să poată absolvi cu succes [13, p. 10].

Al doilea element absolut necesar pentru ca dezvoltarea abilităţilor 
analizate să devină endemică în formarea instituţiei de învăţământ este o 
schimbare de cultură la nivel organizaţional. Prin urmare, candidaţii la 
funcţiile de poliţişti trebuie să fie pregătiţi mai mult pentru a putea aplica în 
practică ceea ce au învăţat şi nu doar să fie testaţi referitor la ce au învăţat. În 
această ordine de idei apare necesitatea de a stabili anumite standarde mini-
me sau satisfăcătoare referitoare la abilităţile cognitive, emoţionale, morale 
şi sociale fără de care un candidat nu poate fi admis la funcţia de poliţist [13, 
p. 10].
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Introducere. Noile state create pe teritoriul fostei URSS au moştenit 
de la acest stat totalitar un sistem administrativ de dirijare bine structurat. 
Practic fără modificări esenţiale acesta funcţionează şi până în prezent.

Considerăm însă că, deoarece existăm deja în noi condiţii sociale, me-
canismele vechi de dirijare nu mai corespund realităţii contemporane.

În URSS organele de stat, inclusiv poliţia constituiau elemente ale sis-
temului politic unic al statului. Partidul comunist controla întreg sistemul 
de dirijare. „Dirijarea de partid  constituie premisa necesară a activităţii co-
ordonate şi orientate a organelor de ocrotire a dreptului şi altor organe de 
stat, organizaţii obşteşti, colectivelor de muncă în vederea creării unui front 
larg de luptă cu încălcările de drept [4, p. 20]”, considerau specialiştii în acea 
perioadă.

Teoretic, statul sovietic prezintă un sistem unic al puterii populare, 
care era realizată prin intermediul sovietelor elective de diferit rang. Fiecare 
soviet, chiar şi cel local avea statut de organ al puterii de stat. În mod ideal, 
sistemul unic exclude divergenţele şi contradicţiile între interesele generale 
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de stat şi cele locale [3, p. 472].
În momentul de faţă, ne confruntăm cu o situaţie  cu totul diferită. Plu-

ripartismul reprezintă fundamentul unui stat democratic contemporan, dar, 
din păcate, politicienii contemporani nu întotdeauna se caracterizează prin-
tr-un comportament onest şi principial în procesul alegerii mijloacelor de 
atingere a scopurilor lor. Asistăm la un proces permanent  de luptă pentru 
acapararea şi reţinerea puterii de stat. Pentru a uni masele în jurul puterii 
de stat nu rareori este utilizată imaginea duşmanului [8, p. 104]. Intrarea 
în parlament pe tanc sau păşind peste corpurile neînsufleţite ale colegilor 
şi adversarilor săi sunt apreciate drept procedee normale ale vieţii politice 
contemporane.

Metode și materiale aplicate. În limitele de studiu al acestui articol, 
în calitate de metodă de cercetare principală a fost utilizată metoda compa-
rativă de studiere a aspectelor selectării şi promovării cadrelor poliţieneşti. 
În afară de metoda comparativă au mai fost utilizate o serie de metode cum 
ar fi:  metoda analizei logice, interpretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. În pofida declaraţiei oficiale a independenţei po-
litice a organelor de ocrotire a dreptului, mecanismele care ar asigura real 
această independenţă nu au fost corect implementate nici în MAI, nici în alte 
structuri de stat. În realitate, dirijarea şi controlul organelor inferioare sunt 
realizate prin intermediul aparatului politic: conducătorii organelor puterii 
de stat de diferit nivel neoficial reprezintă organizaţiile politice de guver-
nământ. Astăzi în Republica Moldova este practic imposibil ca o persoană, 
care nu aparţine unei organizaţii influente de conducere, să ocupe un post 
de conducere. În cazul schimbării puterii politice în stat sunt schimbaţi şi 
conducătorii practic ai tuturor organelor de stat indiferent de nivelul şi sta-
tutul lor.

Specialiştii contemporani în sfera dreptului constituţional apreciază 
această situaţie drept una inacceptabilă. Funcţionarii serviciilor publice, ră-
mânând la posturile lor indiferent de schimbarea guvernului, reprezintă ve-
riga principală, care asigură continuitatea şi stabilitatea funcţionării apara-
tului de stat [6, p. 281]. Deputaţii, miniştrii se schimbă, iar aparatul rămâne 
– anume el realizând funcţiile principale ale statului.

Forţele politice ajunse la putere au posibilitatea reală de a profita de 
sistemul sovietic de dirijare comod pentru realizarea prin intermediul apa-
ratului de stat a diverselor intrigi, inclusiv contracararea unor astfel de for-
me ale luptei politice precum mitingurile, demonstraţiile, grevele etc.

În astfel de situaţii subdiviziunile MAI, care sunt obligate să se supună 
ordinelor parvenite de la superiori, deşi acestea nu întotdeauna sunt dicta-
te de necesităţile situaţiei operative, în schimb practic reflectă permanent 
interesele politice ale forţelor politice de guvernământ, nu sunt în stare să 
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asigure în măsura necesară securitatea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor.
Mecanismul vechi de dirijare a OAI era special adaptat pentru comodi-

tatea utilizării lui de către puterea centrală, permitea controlul opiniilor po-
litice ale funcţionarilor ei. Profesionalismul angajatului era cercetat ca factor 
secundar în procesul avansării în carieră.

Procesele continui de reorganizare a organelor afacerilor interne sunt 
însoţite de strămutări nechibzuite pe diferite căi ale colaboratorilor, care po-
sedă un profesionalism înalt, şi de înlocuirea locurilor vacante prin persoane 
neprofesionale.

Potenţialul de specialişti al organelor afacerilor interne şi al întregu-
lui sistem de ocrotire a dreptului graţie mai multor cauze specifice a scăzut 
până la un nivel critic.

A apărut şi a evoluat aşa-numitul sistem al structurilor poliţieneşti 
„de buzunar” împreună cu tot ansamblul de fenomene negative adiacente 
– cumetrismul, numirea în funcţii în baza principiilor fidelităţii persoane-
lor, apartenenţei naţionale etc. [2, p. 176]. Această situaţie devine posibilă şi 
graţie imperfecţiunii procedurii de selectare, angajare şi avansare a cadrelor 
în MAI.

În lume a primit o răspândire largă metoda formării serviciilor publice 
în baza sistemului meritelor (merit system).

Esenţa ei constă în aceea că:
Legislaţia stabileşte că pretendenţii la funcţiile serviciului public pot 

fi angajaţi doar în baza capacităţilor lor profesionale, calităţilor de muncă: 
studii, calificare, capacităţile şi deprinderile, stagiul de muncă etc.

În cadrul sistemului de merite este interzisă numirea, avansarea sau 
concedierea funcţionarului din motive politice [1, p. 107].

În opoziţie cu acest sistem s-a format sistemul dobânzii (spoils system), 
care permite numirea şi concedierea funcţionarilor publici din motive poli-
tice, admite „curăţarea” în masă a aparatului de stat în cazul schimbărilor în 
conducerea politică a statului.

În prezent nici o ţară din lume nu se declară adeptă a acestui sistem. 
Dimpotrivă, pretutindeni se elaborează garanţii juridice de luptă cu el, mai 
ales prin intermediul indicării exacte a condiţiilor de aplicare a sistemului 
de merite [1, p. 108].

Astfel, în conformitate cu alin. (1) art. 28 al Legii nr. 158 din  04.07.2008 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public „Concursul pen-
tru ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante are la bază prin-
cipiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profe-
sionale, precum şi principiul egalităţii accesului la funcţiile publice pentru 
fiecare cetăţean” [10].

Constatăm însă că în realitate în Republica Moldova acest sistem func-
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ţionează doar „pe hârtie”, neoficial însă aplicându-se sistemul dobânzii, care 
permite numirea şi concedierea funcţionarilor publici în baza motivelor po-
litice.

În pofida democratizării societăţii noastre, este necesar să continuăm 
reformarea structurilor de dirijare de stat.

În opinia noastră, este necesar să cercetăm mai detaliat experienţa ţă-
rilor străine în sfera selectării şi avansării funcţionarilor publici. În Franţa, 
de exemplu, pentru a avansa la funcţia următoare este necesar de susţinut 
un examen serios, în cadrul căruia se apreciază nu doar nivelul profesional al 
funcţionarului, ci şi nivelul de cultură generală. În Anglia, unele categorii de 
funcţionari sunt supuse testului referitor la posedarea manierelor, prezenţa 
capacităţilor de a menţine o discuţie amabilă cu cetăţeanul. Este important 
de a asigura publicitatea respectivelor examene şi a rezultatelor lor. În multe 
state candidaţii selectaţi, indiferent de experienţa precedentă, sunt obligaţi 
să treacă un curs serios de pregătire până a purcede la executarea noilor 
obligaţii de serviciu (în funcţie de post acest termen de studii poate constitui 
până la doi ani).

Influenţează negativ asupra relaţiilor de serviciu şi faptul că asupra 
colaboratorilor organelor afacerilor interne îşi răsfrâng acţiunea regula-
mentele militare.

Concluzii. Generalizând cele expuse mai sus, considerăm că lărgirea 
controlului democratic asupra activităţii administraţiei, sporirea transpa-
renţei procedurii de luare a deciziilor rămâne a fi una dintre principalele 
probleme ale dirijării democratice.

Soluţionarea problemelor indicate va duce nu doar la lichidarea diver-
genţelor politice în procesul interacţiunii organelor afacerilor interne cu or-
ganele de autoadministrare locală, ci va contribui şi la sporirea profesiona-
lismului colaboratorilor MAI, iar în final şi la întărirea legalităţii în ansamblu.
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Одним из приоритетных задач современного общества является 
подготовка высокопрофессиональных кадров для  нужд системы ми-
нистерство внутренних дел стран СНГ.

Академия МВД Республики Таджикистан было образованно по-
становлением Правительство  Республики Таджикистан 30 декабря 
2000 года №519, но базе  высшей школе МВД Республики Таджикистан.

Важнейшие задач Академии МВД Республики Таджикистан, яв-
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ляется подготовки высокопрофессиональных кадров для нужд Мини-
стерство внутренних дел Республики Таджикистан и других правоох-
ранительных органов и силовых структур Республики Таджикистан.  
На протяжение  боле 20 лет Академии МВД РТ подготовило боле 10 
тысяч кадров для правоохранительных органов и силовых структур  
Республики Таджикистан.

Основное масса  выпускников работают в системе МВД Республи-
ки Таджикистан.

Педагогическая деятельность является приоритетным направ-
лениям подготовки кадров. Научно-педагогический потенциал успеш-
но использует в учебном процессе новейшие методы обучения и вос-
питания будущих офицеров МВД Республики Таджикистан.

Педагогика и психология как родственные науки эффективно  
действуют по подготовке курсантов  во время учебного процесса.

Основными задачами образовательного процесса в Академии 
МВД Республики Таджикистан призванный обеспечит:

1. Историческую преемственность поколения, сохранения и раз-
витие общечеловеческой культуры;

2. Воспитание патриотов родины, граждан правового демократи-
ческого государство;

3. Формирование навыков самообразования и  самоопределение 
личности;

4. Пересматривать уровней и степеней образования;
5. Подготовки высокообразованных специалистов, с целых рабо-

ты в правоохранительных органов. Юридическая  подготовка  изучает  
и решает юридическую  практику ОВД.

Основными задачами профессиональной подготовки в Академии 
МВД Республики Таджикистан являются:

 – Выработка у курсантов профессионально-правовой культуры 
и этики, психологической устойчивости;

 – Воспитание чувство уважения к правам  и свободы человека;
 – Воспитание правосознание, чувства уважение  к Конституции, 

законодательству, нормативным актам МВД;
 – Воспитание в духе верности Присяге, служебному долгу;
 – Воспитание мужества, силы, выносливости, физической 

культуры.
«Роджерс (1969) постоянно подчёркивает гораздо меньшую важ-

ность и меньший интерес, чем процесс учения,  важность которого 
трудно переоценит» (Р. Бернс. Развитие Я - концепции и воспитание. 
М; 1986.-1,С.325).

Данные проблемы ещё возникла  в 60-годы ХХ веки и многие пе-
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дагоги и психологи в практических исследованиях обозначали пово-
рот к изучения условия, способствующий предупреждению неуспева-
емости.

Современный этап информационных технологии, использо-
вание интерактивных методов обучения позволяют углубления из-
учения специальных предметов курсантов Академии МВД Республики 
Таджикистан.  Всегда к помощи учителю приходит психологическая 
наука. (Жутикова Н.В. О практике психологической  помощи. М, 1988. 
2, С. 18-72).

Главным условием реализации образовательных программ в си-
стеме МКД является формировании педагогической системы:

1.Наличие  опытного профессорско-преподавательского состава 
Академия МВД;

2.  Формирование самостоятельная работы курсантов Академия 
МВД;

3.Связь теории с практической деятельности ОВД;
4. Внедрения новых технологий и  методики в учебный процесс,  

организация обмена опыта между  ВУЗ-о-в.
Педагогика в системе МВД решает следующие задачи:

 – Изучения развития юридико-педагогических знаний;
 – Применений юридических знаний в сфере правопорядки;
 – Разработка методологии,  методики юридико-педагогического  

познания;
 – Проведение педагогических исследований  по актуальных 

проблемам правоохранительной деятельности;
 – Педагогическое изучение  личной безопасности сотрудников 

ОВД;
Основными задачами профессиональной подготовки  являются:
1.Подготовка нравственно зрелых, высококвалифицированных 

кадров для ОВД и других правоохранительных органов и силовых 
структур Республики Таджикистан;

2.Подготовка научно-педагогических кадров Академии МВД Ре-
спублики Таджикистан;

3.Постоянное совершенствование учебного процесса;
4.Распростронение правовых знаний среды населения и личного 

состава ОВД;
5. Распространение идей правового, светского и демократиче-

ского государства.
Педагогическая наука воспитания человека, раскрывает сущ-

ность, цели, задачи и закономерности воспитания. Её роль  очень ве-
лика в жизни и общества и развития личности курсантов  в процессе 
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образовании и обучения. Важным фактором в процессе подготовки 
кадров  выступает профессиональная ориентация курсантов, в него 
входить комплекс психолого-педагогических и медицинских меро-
приятий направленные на оптимизацию процесса трудоустройства 
выпускников с сочетанием желания, склонности и сформированных 
способностях, с учётом потребности  МВД Республика Таджикистан и 
других правоохранительных органов (Краткий психологический сло-
варь. М,1985.3,-С.263).

Все частные цели педагогического труда группируются вокруг 
двух основных целей: Первая цель состоит в том чтобы все учащие-
ся овладели основами наук, пробрели определенную сумму знаний, 
умение и навыков, развили свои физические и трудовые умения, при-
обрели начатки трудовых и профессиональных навыков; Вторая цель 
состоит в том что воспитать каждого ученика высоко нравственной 
развитой личностью   (Фридман Л.М.Педагогический опыт глазами 
психолога. М,1987.4,-С.12).

Таким образом, вопросы профессиональной подготовки курсан-
тов Академии МВД Республика Таджикистана является актуальной, 
и носить в себе педагогический и  психологический аспекты. Анализ, 
прогноз, проект становится основанием для разработки учебно-вос-
питательного процесса. С этой целю,  всегда главное место в учебном 
процессе занимает педагог - профессионал и курсант (слушатель) Ака-
демии МВД Республики Таджикистан.
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În legislaţia penală naţională, infracţiunea de părăsire a locului acci-
dentului rutier este incriminată la art. 266 din Capitolului XII al Părţii speci-
ale a C. pen. al R. Moldova1, intitulat Infracţiuni din domeniul transporturilor. 

 În Codul contravenţional al RM, contravenţia de părăsire a locu-
lui accidentului rutier este prevăzută la art. 243 din Capitolul XIII, Cod 
contravenţional al RM2, intitulat Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere. 

Problematica incriminării acţiunii de părăsire a locului accidentului 
rutier este una deosebit de complexă, deoarece foarte des pot apărea confu-
zii cu privire la calificare, fie ca contravenţie, fie ca infracţiune. Sarcina cer-
cetării tuturor circumstanţelor şi excluderea tuturor dubiilor, precum şi ca-

1 Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2012, în M.O. nr.72-74 din 14.04.2009.
2 Cod contravenţional al RM. Publicat : 17-03-2017 în Monitorul Oficial nr. 78-84 
art. 100 MODIFICAT LP97 din 26.07.19, MO256-259/16.08.19 art.350; în vigoare 
16.08.19.

REPERE CONCEPTUALE ŞI CURRICULARE PRIVIND 
CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI A INFRACȚIUNII DE PĂRĂSIRE 

A LOCULUI ACCIDENTULUI RUTIER

Ana CHIRUȚA,
doctorandă, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”

Rezumat
În prezentul articol, prin utilizarea metodelor specifice ştiinţei criminalistice, 

au fost examinate anumite reguli şi procedee privitoare la cercetarea la faţa locului  a 
infracţiunii de părăsire a locului accidentului rutier incriminată la art. 266 C.pen. al R. 
Moldova. În acest sens, prin luarea în considerare a necesităţilor practice de instruire 
a angajaţilor MAI în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunii sus-menţionate, au 
fost făcute anumite constatări ce pot fi implementate în activitatea didactică. 

Cuvinte-cheie: infracţiune, contravenţie, accident rutier, părăsire a locului acci-
dentului rutier, cercetarea etc. 

Summary
In this article, by using the methods specific to forensic science, certain rules 

and procedures regarding the on-the-spot investigation of the crime of leaving the 
road accident incriminated in art. 266 of the Criminal Code of the Republic of Moldo-
va. In this sense, by taking into account the practical training needs of MIA employees 
in the field of preventing and combating the above-mentioned crime, certain findings 
have been made that can be implemented in the teaching activity.

Keywords: crime, misdemeanor, car accident, leaving the scene of the car acci-
dent, investigation,
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lificarea corectă este pe seama colaboratorului de poliţie prezent primordial 
la faţa locului. Cercetarea acţiunii propriu-zise a părăsirii locului unde a avut 
loc un accident este un proces, deşi aparent uşor şi evident, totuşi este destul 
de anevoios şi controversat, din cauza particularităţilor specifice necesare 
cumulativ pentru calificare corectă. 

În limitele studiului acestui articol metoda prioritară de cercetare a 
fost cea analitico-juridică.  La fel a fost folosită metoda interpretării logico-
juridice şi a normelor de drept penal. Suportul normativ al prezentului stu-
diu îl formează legislaţia Republicii Moldova, în special Codul penal al RM, 
Codul de procedură penală3 al RM şi Codul contravenţional al RM. 

Conţinut de bază. Pentru aprecierea şi perceperea acţiunii de pără-
sire a locului accidentului, precum şi pentru o calificare corectă este nevoie 
de un vast şi bogat ansamblu de cunoştinţe în domeniu. Astfel, persoana res-
ponsabilă de acţiunile de delimitare a acţiunii de părăsire a locului acciden-
tului rutier ca contravenţie şi ca infracţiune este nu altcineva decât poliţistul 
care a ieşit primul la faţa locului.  

În acest sens poliţistul, în calitatea sa de colaborator al organelor juridi-
ce are nevoie de o instruire aparte. Instruirea este necesară pentru a asigura 
în primul rând siguranţa rutieră a cetăţenilor, care implică responsabilităţile 
de stabilire exactă a circumstanţelor, a tabloului infracţional atât pentru 
asigurarea siguranţei traficului, cât şi pentru respectarea drepturilor şi 
obligaţiilor celor implicaţi în accident. Pentru eficientizarea procesului de 
cercetare a infracţiunii de părăsire a locului accidentului rutier este necesar 
de a impune urmărirea şi respectarea de către colaboratorul de poliţie, a 
câtorva obiective: 

 –  obiectivele prezintă o descriere exactă, cantitativă şi calitativă a ce-
lor observate la faţa locului;

 –  stabilirea circumstanţelor accidentului rutier precum şi a părăsirii 
locului accidentului rutier, precum şi a legăturii cauzale dintre aceste două 
acţiuni;

 –  stabilirea exactă a faptului părăsirii locului accidentului rutier, ma-
nifestat în toate formele sale: schimbarea locului automobilului, ştergerea 
urmelor, schimbarea poziţiei obiectelor de importanţă probantă, precum şi 
părăsirea propriu-zisă;

 –  identificarea în termeni rezonabili şi promptă a automobilului şi a 
conducătorului auto, care a părăsit locul accidentului rutier; 

 –  stabilirea cauzei şi motivelor părăsirii accidentului rutier;
 –  stabilirea prejudiciului atât moral, cât şi material în vederea califi-

3 Cod de procedură penală al RM. Publicat : 05-11-2013 în Monitorul Oficial nr. 248-
251 art. 699v Versiune în vigoare din data 07.11.16 în baza modificărilor prin LP207 
din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751.
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cării acţiunii de părăsire ca contravenţie sau infracţiune. 
Obiectivele date sunt de obicei formulate pentru colaboratorul de 

poliţie care intervine la faţa locului şi efectuează cercetarea iniţială, însă 
pentru elucidarea corectă şi finală a cazului este necesară implicarea mai 
multor colaboratori de poliţie.

De ce este important ca poliţistul, care a venit iniţial la faţa locului să 
stabilească circumstanţele expuse mai sus?  Pentru că art. 266  C. pen. al RM, 
stabileşte limita de jos şi de sus a infracţiunii de părăsire a locului accidentu-
lui rutier, şi anume, impune ca conducătorul implicat în accident să încalce 
regulile de securitate rutieră şi apoi să părăsească locul accidentului rutier, 
însă cu condiţia survenirii urmărilor grave sau a decesului persoanei. În caz 
contrar, calificarea acţiunii de părăsire va fi conform art. 243, C. contr. al RM.

Compartimentul infracţiunilor rutiere din cadrul legislaţiei naţionale 
în general este un subiect foarte complicat şi controversat. Deşi pare foarte 
simplu şi concret ansamblul de infracţiuni din acest domeniu, totuşi esenţa şi 
conţinutul lor nu sunt deloc evidente, din cauza cadrului normativ încărcat, 
iar pe alocuri vag, învechit şi contradictoriu. Un exemplu elocvent în acest 
sens este chiar norma art. 266 C.pen. al RM, părăsirea locului accidentului 
rutier. De aceea este nevoie de un specialist foarte competent în a elimina 
lacunele şi dubiile şi a efectua o calificare corectă. 

De ce spunem că art. 266 C. pen. al RM este o normă cu cel mai con-
troversat conţinut din capitolul respectiv, deoarece, deşi e prevăzut expres 
conţinutul, totuşi acesta prezintă reglementări eronate, insuficiente, dar 
şi excesive, care se repetă, sunt contradictorii sau fragmentează norma-
rea unor activităţi, fapt ce generează dificultăţi manageriale, de aplicare şi 
funcţionale; interpretări diferite ale prevederilor legale. Fragmentarea este 
evidentă şi clară pentru că infracţiunea de părăsire a locului accidentului 
rutier nu are un conţinut de sine stătător. 

Pentru a fi un tot întreg legiuitorul fragmentează acţiunile făptuito-
rului, în a încălca regulile de securitate şi circulaţie apoi a părăsi. Anume 
stabilirea interdependenţei dintre cele două acţiuni fragmentate este în 
sarcina colaboratorului de poliţie şi presupune ca acesta, la etapa iniţială să 
efectueze prin actele de constatare, o cercetare detaliată, calitativă şi exactă, 
întru asigurarea formării tabloului infracţional precis, concis şi definitoriu. 
Poliţistul este obligat, prin prisma atribuţiilor sale de serviciu, să asigure 
funcţionalitatea derulării procesuale corecte şi în termene rezonabile, a exa-
minării, calificării infracţiunii şi stabilirii pedepsei, prin înlăturarea tuturor 
obstacolelor şi omisiunilor procesuale. 

Absenţa atribuţiilor precis definite privind coordonarea integrată 
a activităţii procesului de lucru la faţa locului, întru asigurarea ordinii şi 
securităţii publice, precum şi a acumulării materialului probant necesar ul-
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terior, este un deficit funcţional deosebit de serios. Acesta generează, prin 
urmare, riscul necorelării acţiunilor făptuitorului, în momentul săvârşirii 
acţiunilor de încălcare şi părăsire, precum şi deficienţe de coordonare a pro-
cesului de descoperire a infracţiunii şi ulterior de tragere la răspundere pe-
nală.  

Problema instruirii poliţiei este una de nivel general, întâlnită foar-
te des în activitatea poliţiei. Din cauza fluxului mare de angajaţi din cadrul 
MAI, a volumului mare de lucru şi din cauza lipsei unui control riguros al 
activităţii poliţieneşti, în general şi al actelor de constatare în special, la cer-
cetarea incidentelor şi infracţiunilor se produc în primul rând încălcări de 
procedură care foarte mult tărăgănează activitatea funcţională a sistemului 
de drept în ansamblu. Primordial însă la faţa locului este acumularea pro-
belor pe urme proaspete, astfel în cazul în care acest lucru nu se face din 
start probele necesare, din cauza neprofesionalismului colaboratorului de 
poliţie, poate duce la deficitul operaţional şi funcţional la nivel de subdivizi-
une la nivelul MAI, departamental şi teritorial.  Acest deficit este cauzat de 
necesitatea repetată de efectuare a unor acţiuni, ceea ce constituie cheltuieli 
suplimentare, irosire de resurse, afectând grav funcţionalitatea unităţilor 
aparatului central. Ca urmare, gradul de coeziune şi unitate normativă, orga-
nizatorică şi funcţională este redus, sunt posibile evenimente grave, abateri 
disciplinare şi fapte de corupţie, iar serviciul public este deficitar4.

În ceea ce ţine strict de infracţiunea de părăsire a locului accidentului 
rutier, putem menţiona că de multe ori cercetarea acesteia se face superfi-
cial şi anevoios. Oare de ce infracţiunea dată nu este luată în serios, aşa ca 
omorul, violul, infracţiuni patrimoniale? Oare aici valoarea supremă – viaţa 
omului nu este la fel de mult periclitată? Aceasta este vădit specificat de le-
giuitor prin faptul că acţiunea de părăsire a locului accidentului rutier, con-
form art.266 C.pe. al RM, este calificată drept infracţiune doar atunci când 
au survenit urmările grave aşa ca vătămarea gravă a sănătăţii omului sau 
decesul persoanei.  Reglementarea infracţiunii de părăsire a locului acciden-
tului rutier protejează relaţiile sociale cu privire la securitatea şi siguranţa 
pe drumurile publice, pentru ocrotirea căreia legiuitorul a instituit în sarcina 
conducătorilor auto, implicaţi în accidente rutiere, obligaţia de a nu părăsi 
locul accidentului fără încuviinţarea organelor poliţiei. Raţiunea impunerii 
unei atare obligaţii rezidă în faptul că, în momentul producerii unui acci-
dent de circulaţie, organele judiciare sunt chemate să stabilească în detaliu 
împrejurările producerii accidentului, să stabilească persoanele suspecte şi 
să le identifice, să adune probe concludente în vederea stabilirii unei ima-
gini clare care să servească în vederea conturării unei imagini cât mai clare 

4 https://www.mai.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_af_05.09_fi-
nal_2.pdf, raport privind analiza funcţională a MAI, Chişinău, 2015, p. 10.
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asupra condiţiilor reale de săvârşire a infracţiunii şi ulterior operaţiunea de 
tragere la răspundere penală a celor vinovaţi. 

Raţionamentul calificării infracţiunii date constă în stabilirea exactă 
a legăturii cauzale şi a interdependenţei de timp, loc şi spaţiu a acţiunii de 
încălcare a regulilor de securitate şi exploatare a mijloacelor de transport 
pe drumurile publice şi nu doar, şi dintre acţiunea de părăsire, însoţite de 
consecinţele grave menţionate mai sus. 

Foarte des poate fi confundată acţiunea de părăsire a locului acciden-
tului rutier ca contravenţie, de aceeaşi acţiune prevăzută ca infracţiune. 

Astfel, propunem elucidarea concretă a fiecărei forme în parte. Con-
form art. 243 alin. (1) C.contr. al RM, „Părăsirea de către persoana implicată 
în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce a cauzat conse-
cinţele prevăzute la art.242 alin.(1), (deteriorarea bunurilor materiale ori 
cu cauzarea de vătămări corporale uşoare) dacă fapta nu constituie infrac-
ţiune)”, iar conform art. 243 alin. (2) C. contr. al RM „Părăsirea de către per-
soana implicată în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce 
a cauzat consecinţele prevăzute la art.242 alin.(2), (cauzarea de vătămări 
corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, 
a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a 
altor bunuri) dacă fapta nu constituie infracţiune”. 

Deşi pare că legiuitorul a specificat concret şi fără interpretări 
conţinutul contravenţiei date, totuşi formularea dată în contextul art. 243 
C. Contr. al RM,  a lăsat loc de interpretări care reies din sintagma, dacă nu 
constituie infracţiune. Astfel, din punct de vedere procesual, poliţistul care 
vine imediat la faţa locului trebuie să cunoască în totalitate componenţa de 
infracţiune şi conţinutul contravenţiei pentru a putea derula în continuare 
cercetările şi a emite actele corecte necesare în procesul cercetării. 

Conform art. 440 C.contr. al RM, intitulat „Procesul de constatare a 
faptei contravenţionale şi atribuţiile agentului constatator”, alin. (1) Consta-
tarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul 
constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa 
contravenţiei, deciziei privind examinarea contravenţiei în temeiul consta-
tării agentului constatator sau procesului-verbal cu privire la contravenţie, 
de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere a dosarului, după 
caz, funcţionarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul 
autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată 
sau în alt organ spre soluţionare.  

De aici la fel deducem faptul că la faza incipientă, colaboratorul de 
poliţie trebuie să stabilească corect circumstanţele cazului şi să se expună cu 
referire la caz, fie să ia singur o decizie, fie să transmită materialele către ur-
mărirea penală. Dacă s-ar face incorect acest lucru, de exemplu s-ar constata 
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de fapt o contravenţie de părăsire a locului accidentului rutier, fapt pentru 
care se aplică pedeapsă contravenţională, dar de fapt se probează mai apoi 
infracţiunea, atunci se încalcă dreptul procesul al persoanei, prevăzut de 
art.22 5 al C.proc. pen. al RM,   de a nu fi urmărit sau judecat de mai multe ori. 

La fel şi în situaţia inversă, dacă de fapt ar fi vorba despre o infracţiune, 
însă din cauza acţiunilor poliţistului de la faţa locului, care nu a  format ta-
bloul infracţional corect şi în mod eronat a documentat cazul de părăsire a 
locului accidentului rutier, drept o contravenţie, atunci are loc diminuarea 
rolului victimei în  primul rând, deoarece se exclude astfel rolul acestei nor-
me de apărare a vieţii persoanei. 

Părăsirea locului accidentului rutier ca infracţiune aduce atingere 
relaţiilor sociale cu privire la activitatea de constatare imediată şi completă 
a încălcărilor regulilor de securitate a circulaţiei rutiere sau de exploatare 
a mijloacelor de transport, dar şi cu privire la activitatea de identificare a 
făptuitorului şi de stabilire a circumstanţelor concrete în care au fost comi-
se aceste încălcări. Pe de altă parte, infracţiunea dată aduce atingere vieţii, 
integrităţii şi sănătăţii persoanei, care a avut de suferit consecinţe grave 
de pe urma accidentului, ceea ce face să considerăm că infracţiunea dată 
este mult mai amplă şi mai controversată decât se pare a fi de fapt. Aici ac-
tivitatea colaboratorului de poliţie este controversată şi în acelaşi timp şi 
contradictorie, ar fi vorba despre băţul cu două capete, fiindcă în raport cu 
victima colaboratorul de poliţie este obligat să îi respecte drepturile sale 
constituţionale şi procesuale şi să elucideze toate circumstanţele acciden-
tului şi ulterior ale părăsirii, dar pe de altă parte ar părea că încalcă dreptul 
procesual al făptuitorului, prevăzut de art. 8 al C.proc.pen. al RM, prezumţia 
de nevinovăţie. Poliţistul în cazul dat trebuie să fie imparţial, pe de o parte, 
şi tolerant, pe de altă parte. Un poliţist ajuns la faţa locului trebuie să ştie 
cum să acţioneze în interesul statului la înfăptuirea justiţiei, dar totodată 
să respecte privilegiul împotriva autoincriminării şi dreptul acuzatului de a 
păstra tăcerea, garanţii implicite ale dreptului la un proces echitabil, precum 
şi dreptul victimei la un proces echitabil.

Veriga de bază între victima accidentului rutier şi vinovat de accident 
şi ulterior de părăsire trebuie să fie poliţistul care are câteva pârghii de con-
statare şi definitivare: 

 –  stabilirea tabloului infracţional real prin conlucrare cu sursele de 
informare fără aplicarea mijloacelor de constrângere;

 –  stabilirea legăturii cauză-efect dintre încălcarea regulilor de 
circulaţie şi securitate şi părăsire, cu specificarea duratei de timp şi spaţiu la 

5 Cod de procedură penală al RM, www.legis.md  Publicat : 05-11-2013 în Monitorul Oficial 
nr. 248-251 art. 699. MODIFICAT. HCC6 din 19.03.19, MO119-131/05.04.19 art.63; în vigoare 
19.03.19. 
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fel prin examinare exterioară şi consultarea tuturor surselor de informare;
 –  documentarea cazului prin acumularea probelor concludente şi 

pertinente;
 –  eficientizarea procesului de stabilire a datelor de identitate ale făp-

tuitorului, mijlocului de transport, precum şi a victimei;
 –  fixarea tuturor elementelor definitorii ale tabloului infracţional;
 –  asigurarea respectării valorilor fundamentale ale cetăţenilor şi a tu-

turor principiilor socioumane şi de drept.
Cercetarea corectă a acestei infracţiuni presupune respectarea drep-

tului la viaţă al victimei, dar totodată asigură şi respectarea libertăţii per-
soanei prin obligaţia limitativă exprimată prin faptul că legiuitorul impune 
asistenţa în limitele şi opţiunile pe care le are vinovatul. 

În urma celor analizate şi menţionate supra, putem  deduce faptul că 
infracţiunea de părăsire a locului accidentului rutier, deşi pare a fi una foarte 
evidentă, totuşi este o componenţă de infracţiune destul de neclară şi inter-
pretativă. Pentru calificarea acesteia şi crearea unui tablou infracţional per-
fect este nevoie de o muncă colosală, deoarece imperfecţiunile din legislaţia 
penală scot în evidenţă dualismul şi contradictoriul, ceea ce este ilegal pen-
tru un proces echitabil. Sarcina dezghiocării detaliate şi nepărtinitoare a tu-
turor laturilor infracţiunii date din perspectiva constituţională şi procesuală 
îi revine colaboratorului de poliţie care aplică în practică reglementările im-
puse de legiuitor. Anume el, poliţistul, trebuie să cunoască, cum, unde şi cât 
trebuie să acţioneze la cercetarea infracţiunii de părăsire a locului acciden-
tului rutier, pentru a apăra valori ce stau la baza acestei norme, de a părtini 
victima, a fi corect faţă de făptuitor şi totodată de a acţiona în mod legal şi să 
cuprindă toate elementele şi evenimentele ce stau la baza existenţei acestei 
infracţiunii. 

Surse bibliografice
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Dominarea fără armă şi autoapărarea sunt aspectele de bază în cadrul 
diferitor forme de pregătire şi instruire a angajaţilor structurilor de forţă, 
desfăşurate în subdiviziunile MAI al Republicii Moldova. Totodată, acest 
compartiment este şi unul dintre cele mai dificile în cadrul instruirii, fiind 
bazat pe o serie de deprinderi practice care includ autoapărarea şi reţine-
rea persoanei. Aceste deprinderi necesită a fi perfecţionate continuu, până 
la automatism. Pentru a respinge atacul, a constrânge sau a imobiliza adver-
sarul, este nevoie de pregătire morală şi psihologică a angajatului MAI, care 
urmează să utilizeze prompt şi corect procedeele şi elementele învăţate.

ASPECTE ALE ACTELOR NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ 
DOMENIUL INTERVENȚIEI PROFESIONALE ŞI CONCORDANȚA 

ACESTORA
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Rezumat
Dominarea fără armă şi autoapărarea sunt aspectele de bază în cadrul diferitor 

forme de pregătire şi instruire a angajaţilor structurilor de forţă, desfăşurate în subdi-
viziunile MAI al Republicii Moldova. Ordinele MAI emise recent le-au substituit pe cele 
anterioare, fiind ajustate actualităţilor societăţii, reieşind din practica activităţii poliţiei 
din Republica Moldova, în concordanţă cu tratatele internaţionale şi schimbul de prac-
tici cu alte state. Unul din scopurile de bază ale acestora este să facă o claritate în ceea 
ce priveşte instruirea poliţiştilor şi aplicarea de către aceştia a forţei fizice – însă, în 
anumite compartimente, prevederile sunt confuze şi neclare.

Existenţa unor asemenea lacune ne determină să intervenim în mod critic pentru 
a le elucida, a le discuta şi ulterior a le omite cu efort comun, în vederea neadmiterii pe 
viitor a unor consecinţe imprevizibile.
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Aplicarea forţei fizice de către angajatul MAI, precum şi modalitatea 
efectuării procedeelor în diferite circumstanţe, trebuie să corespundă ca-
drului legal, fapt ce determină poliţistul sa cunoască în baza cărui act nor-
mativ a acţionat şi să justifice cu uşurinţă acţiunile sale.

Actele normative ce stau la baza instruirii angajaţilor MAI şi reglemen-
tează compartimentul de referinţă sunt:

 – Legea nr. 218 din 19.10.2012 Privind modul de aplicare a forţei fizi-
ce, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc (în continuare – legea nr. 218).

 – Ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017 Privind aprobarea Regulamen-
tului cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu 
statut special din cadrul MAI (în continuare – ordinul nr. 114).

 – Ordinul MAI nr. 69 din 16.03.2017 Privind aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne (în continuare – ordinul nr. 69).

 – Ordinul MAI nr. 311 din 17.11.2015 Privind aprobarea Regulamen-
tului cu privire la intervenţia profesională a angajaţilor cu statut special din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – ordinul nr. 311).

 – Ordinul MAI nr. 4 din 11.01.2018 Cu privire la aprobarea Ghidului pri-
vind intervenţia profesională în exerciţiul funcţiei (în continuare – ordinul nr. 4).

 – Ordinele MAI emise recent le-au substituit pe cele anterioare, fiind 
ajustate actualităţilor societăţii, reieşind din practica activităţii poliţiei din 
Republica Moldova, în concordanţă cu tratatele internaţionale şi schimbul 
de practici cu alte state.

Unul din scopurile de bază ale elaborării acestor acte normative este 
să facă o claritate în ceea ce priveşte instruirea poliţiştilor şi aplicarea de că-
tre aceştia a forţei fizice – însă, în anumite compartimente, prevederile sunt 
confuze şi neclare.

Existenţa unor asemenea lacune ne determină să intervenim în mod 
critic pentru a le elucida, a le discuta şi ulterior a le omite cu efort comun, în 
vederea neadmiterii pe viitor a unor consecinţe imprevizibile.

Analizând ord. nr. 69, secţiunea 5 – „Autoapărarea”, constatăm că con-
ţinutul acesteia este expus într-un mod haotic, greu de înţeles, în care unele 
elemente puţin importante sunt descrise amănunţit, iar altele – care stau la 
baza instruirii angajaţilor MAI, nu se regăsesc:

Tehnicile de reţinere – elemente de bază ale intervenţiei, executate de 
către angajaţi în scopul imobilizării persoanelor, sunt enumerate clar în ord. 
nr. 311, pct. 74 şi în ord. nr. 4, pct. 113, însă, în ord. nr. 69, pct. 76, acestea 
sunt prezentate superficial.

Și invers, unele definiţii din acest compartiment ale ordinului vizat nu 
coincid cu cele analogice din alte ordine din domeniu:

Pct. 61, ord. nr. 69 stabileşte poziţiile de gardă care sunt: „frontală, 
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semifrontală şi semifrontală cu piciorul retras pe o linie”, pe când ord. nr. 311, 
pct. 30, 31 şi ord. nr. 4 pct. 84, 85 definesc doar poziţia de abordare – ca o 
poziţie generală de protecţie şi o singură poziţie de gardă – poziţie univer-
sală de ripostă.

În pct. 66, 67, ord. nr. 69 sunt enumerate modalităţile de eliberare de 
priză în diferite situaţii, printre care se regăsesc şi eliberări ineficiente sau 
executarea cărora este neclară, greu de înţeles: „eliberarea din priză la mână 
prin forţarea braţului prin răsucire sau presare (pct.66/1/b), eliberarea din 
priza la umăr prin flexarea mâinii adversarului şi aplecarea rapidă a capului 
(pct.66/4/a)”.

În acelaşi timp lista de referinţă este incompletă în raport cu cele ana-
logice din ord. nr. 311, pct. 75 şi ord. nr. 4, pct. 150, fiind omise eliberările de 
la priza de păr şi de la strangulări din faţă şi spate.

O serie de elemente şi procedee incluse în ord. nr. 69, care se referă la 
instruirea angajaţilor MAI, sunt vagi sau descrise eronat:

În pct. 62, ord. nr. 69 sunt enumerate modalităţile de deplasare care cre-
ează distanţe favorabile pentru acţiunile de apărare şi contraatac. Din acestea 
fac parte şi deplasările cu paşi încrucişaţi, care pot fi efectuaţi doar lateral dreap-
ta sau stânga, şi nicidecum înainte sau înapoi, precum este indicat în ordin.

Pct. 70, ord. nr. 69 defineşte noţiunea de „imobilizare” ca „procedeu 
tehnic care forţează articulaţiile prin extensie, hiperextensie sau răsucire, în 
scopul imobilizării adversarului”. În continuare se arată câteva modalităţi de 
imobilizare: „1) cu priză la cap şi gât din lateral; 2) cu priză de braţ şi trunchi 
din lateral; 3) în prelungire cu priză de braţ şi gât”.

În acest context, menţionăm ca autorul s-a referit la două forme total 
diferite ale noţiunii de „imobilizare”. Prima parte a punctului vizat se referă 
la imobilizarea adversarului prin acţiune de forţare a articulaţiilor (apli-
cată în faza reţinerii), iar a doua – la imobilizarea ce se aplică la sol fără for-
ţarea articulaţiilor (practicată de obicei de către luptători).

Ghidul intervenţiei profesionale – un alt act normativ aprobat prin or-
dinul MAI nr. 4 din 11.01.2018, care a intrat în vigoare de la 01.04.2018, 
include o descriere amănunţită a tehnicilor de reţinere ce se regăsesc şi în 
ord. nr. 311, însă, concomitent apare şi o serie de noţiuni noi permisive sau 
de interdicţie ce vizează elementele şi procedeele care se dublează eronat, se 
repetă sau sunt ineficiente:

Pct. 7/1, ord. nr. 4 interzice aplicarea forţei fizice asupra „zonei roşii” 
(cap, gât), însă, asemenea lovitură este permisă ulterior în pct. 168 al ghidu-
lui, şi anume: „la eliberarea de la centurarea trunchiului din spate peste braţe”, 
unde este prevăzută expres executarea loviturii de şoc cu capul în spate (faţă, 
cap), în cazul în care mâinile sunt blocate de către persoana atacantă. Aceeaşi 
„zonă roşie” este definită şi în ord. nr. 113, pct. 26/1, care prevede că: „este o 
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zonă periculoasă, asupra căreia se va evita pe cât posibil acţiunea”, în esenţă 
însă nu interzice acţiunea asupra acesteia. Dacă examinăm în detaliu aceas-
tă problemă, conchidem că datorită acestei incertitudini angajatul MAI este 
zilnic expus pericolului de a depăşi cadrul legal sau invers de a-şi pune în pri-
mejdie viaţa sau sănătatea. Pct. 168 al ord. nr. 4 permite aplicarea loviturii cu 
capul în „zona roşie” exclusiv în cazul centurării trunchiului din spate peste 
braţe, aceasta fiind o lovitură eficientă dar şi periculoasă, însă proporţională 
situaţiei create. Dacă în toate celelalte cazuri angajatul va aplica pentru apă-
rarea sa mijloacele speciale sau arma de foc, atunci care ar fi acţiunile sale 
în lipsa acestora? Atunci când poliţistul se pomeneşte într-o situaţie dispro-
porţionată şi viaţa acestuia este expusă unui pericol iminent (aplicarea forţei 
fizice, atac prin surprindere, atac armat – acţiuni săvârşite inclusiv de un grup 
de persoane). Considerăm că în aceste cazuri, poliţistul, fiind lipsit prin lege de 
posibilitatea să acţioneze asupra „zonei roşii”, este limitat fizic, prin urmare, 
vădit dezavantajat în raport cu „infractorul”.

În pct. 113/1, ord. nr. 4 pe lângă procedeul deja existent „înfăşurarea 
antebraţului pe dedesubt” (lit.g)) este introdus procedeul „înfăşurarea ante-
braţului pe braţ” (lit.f)). Analizând descrierea lor pct. 127 şi 131 – constatăm 
că, în esenţă, acestea se execută identic.

În pct. 113/1, ord. nr. 4 pe lângă procedeul de reţinere „înfăşurarea 
antebraţului prin metoda lacătului de luptă” (lit.g)), care se regăseşte şi în 
ord. nr. 311, pct. 74/1, lit.d), se introduce o tehnică articulară nouă cu ace-
eaşi denumire: „înfăşurarea antebraţului pe dedesubt prin metoda lacătului 
de luptă” (ord. nr. 4, pct. 113, lit.d)).

În pct. 311/1, ord. nr. 4, lit.e) se introduce o modalitate nouă de conducere 
a persoanei: „conducerea persoanei cu schimbarea prizei în exteriorul poziţiei”, 
descrisă în pct. 125 al ordinului vizat, pe care o considerăm inutilă şi ineficientă.

În ord. nr. 4, pct. 119, 121, 139 şi 141 se descriu acţiunile asupra arti-
culaţiei mâinii prin metoda „pronaţiei” şi „supinaţiei” din faţă şi spate, în care 
se arată că acestea sunt „măsuri de intervenţie, de imobilizare şi conducere a 
unei persoane care manifestă un comportament agresiv, dacă celelalte mă-
suri non violente aplicate nu au avut efect”. În realitate aceste acţiuni nu sunt 
efective contra persoanelor bine pregătite fizic şi celor agresive, din motivul 
că o dată cu aplicarea acestora, persoana agresivă devine insuficient contro-
lată. Prin urmare, recomandăm aplicarea procedeelor de luxaţie vizate doar 
în cazurile conducerii persoanelor neagresive, a minorilor şi a celor aflate în 
stare de ebrietate. O alternativă viabilă în cazul persoanelor agresive poate 
fi „reţinerea cu înfăşurarea braţului la spate”, care oferă angajatului MAI un 
control mai eficient asupra persoanei reţinute.

În urma analizei efectuate asupra cadrului legal, departamental con-
statăm că neconcordanţele şi neclarităţile menţionate mai sus au fost admi-
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se din cauza lipsei interoperabilităţii subdiviziunilor implicate, şi excluderea 
intenţionată din procesul elaborării actelor de referinţă a acelor subdivizi-
uni care au implicare directă în instruirea angajaţilor MAI, având resurse 
suficiente de specialişti de profil cu studii în domeniu.

Deseori, persoanele implicate în elaborarea şi ajustarea unor aseme-
nea acte normative au cunoştinţe generale în domeniu, fapt care împiedică 
desfăşurarea unei analize minuţioase a elementelor şi procedeelor introdu-
se, a modalităţii şi corectitudinii de executare a acestora etc. Pe de altă parte, 
propunerile înaintate de specialişti şi practicieni nu totdeauna sunt accep-
tate sau, cel puţin, discutate şi analizate în cadrul întrunirilor de lucru sau 
expertizei proiectelor de acte normative. 

Totodată, pe lângă problemele elucidate în faza elaborării şi ajustării ca-
drului normativ, sistemul MAI are rezerve şi la capitolul aplicării acestora în 
faza finală. Astfel, constatăm că studierea, cizelarea procedeelor şi elementelor 
recent introduse şi transpunerea acestora în practică sunt periclitate de famili-
arizarea insuficientă a formatorilor şi specialiştilor în domeniu din teritoriu cu 
corectitudinea executării acestora, importanţa cunoaşterii procedeelor noi etc. 
Acestea ar fi soluţionate eficient prin organizarea seminarelor teoretico-prac-
tice cu participarea specialiştilor în domeniu, practicienilor şi instructorilor ce 
desfăşoară activitatea de pregătire profesională în domeniul dat. Totodată, se 
impune respectarea necondiţionată a prevederilor ord. nr. 114.

Concluzionăm că atâta timp cât actele normative ce stau la baza aplică-
rii forţei fizice cu referinţă la domeniul de autoapărare şi reţinere a persoa-
nei sunt imperfecte, se contrazic, cuprind procedee complicate sau inutile 
– angajaţii MAI vor acţiona nehotărât, fiind expuşi riscurilor şi în consecinţă 
nefiind capabili să execute calitativ sarcinile ce li se impun prin statut.
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Rezumat
Promovarea sportului pentru toţi în rândurile angajaţilor MAI devine prioritate 

pentru specialiştii în pregătirea fizică a subdiviziunilor MAI, fapt stimulat de condiţiile 
de realizare a procesului de pregătire sportivă stipulate în  Regulamentul cu privire la 
organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ser-
vind drept premise ale menţinerii şi formării profesionale, precondiţiile sportului pen-
tru toţi se pot realiza prin informarea angajaţilor MAI, referitor la rolul şi importanţa 
activităţilor fizice în menţinerea, formarea profesională şi totodată în autodezvoltarea 
personală a fiecărui angajat. Astfel, considerăm că formarea unei atitudini proactive 
în raport cu practicarea sportului, menţinerea unui nivel optim al pregătirii fizice, în 
concordanţă cu nevoile individuale de formare profesională continuă a angajaţilor MAI 
vor spori frecvenţa practicării sportului, ceea ce va contribui la realizarea eficientă a  
atribuţiilor de serviciu.

Cuvinte-cheie: sport, sport pentru toţi, menţinere şi formare profesională, pregă-
tire fizică, proces de pregătire fizică, angajat MAI, formare continuă.

Summary
 Promoting the sport for all among the employees of the MIA becomes a priority 

for the specialists in the physical training of the MIA subdivisions, fact stimulated by the 
conditions for carrying out the sports training process stipulated in the Regulation on 
the organization of physical training and sports within the Ministry of Internal Affairs. 
As prerequisites for maintaining and training, the preconditions of sport for all can be 
achieved by informing MIA employees about the role and importance of physical activi-
ties in maintaining, training and at the same time in the personal self-development of 
each employee. Thus we believe that the formation of a proactive attitude in relation to 
the practice of sport, maintaining an optimal level of physical training, in accordance 
with the individual needs of continuous professional training of the MIA employees will 
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Introducere. Necesitatea practicării diferitor exerciţii fizice sau spor-
turi a devenit un obiectiv principal al normalităţii şi modernităţii societăţii 
secolului XXI. Optarea pentru un stil de viaţă activ şi sănătos în exercitarea 
muncii, a traiului şi în modalităţile de petrecere a timpului liber oferă satis-
facţie morală şi spirituală, favorizează participarea la viaţa publică şi politi-
că, respectă normele şi regulile de conduită, formează competenţe noi şi le 
consolidează pe cele existente [7].

Abordat din perspectiva pregătirii fizice a funcţionarilor publici cu sta-
tut special (în continuare angajaţi MAI), sportul desemnează toate formele 
de exerciţii fizice şi jocuri de mişcare care implică şi competiţia cu scop de a 
dezvolta, a întări şi a educa voinţa, curajul, disciplina şi a obţine performanţe 
[5, p. 4].

Participarea oamenilor la activitatea fizică prin intermediul sportului 
pentru toţi este o problemă de mare importanţă pentru sănătatea publică, 
beneficiile adoptării unui stil de viaţă activ în ceea ce priveşte starea de bine 
din punct de vedere fizic şi sănătatea au căpătat o atenţie deosebită în ultimii 
ani la nivelul întregii Europe şi în cea mai mare parte a restului lumii [2, p. 
13].

Aceste idei sunt sprijinite atât de organizaţiile internaţionale, cât şi de 
structurile de forţă din Republica Moldova, în special Ministerul Afacerilor 
Interne al RM, conform cărora educaţia fizică şi sportul duc la dezvoltarea 
aptitudinilor şi performanţelor motorii şi educaţionale. 

Abordarea conceptului de sport pentru toţi
Sportul pentru toţi se referă la crearea de oportunităţi şi mediu favo-

rabil prin colaborarea dintre autorităţi, organizaţii specializate, organizaţii 
nonguvernamentale pentru ca fiecare cetăţean, indiferent de gen, rasă, vâr-
stă, abilitate, statut socioeconomic sau etnie să participe la activităţile fizice 
şi sporturi [7].

Un obiectiv important al politicii publice Carta Albă privind sportul 
este  necesitatea intensificării activităţii fizice în rândul populaţiei şi dez-
voltarea mişcării „sportul pentru toţi” la nivel local şi naţional. Programe-
le „sportul pentru toţi” trebuie să vizeze încurajarea participării tuturor 

increase the frequency of practicing sport, which will contribute to the efficient accom-
plishment of the attributions service.

Keywords: sport, sport for all, professional training, physical training, employee 
of the Ministry of Internal Affairs, continuous training, the physical training process.
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cetăţenilor la activităţi fizice şi sportive, promovarea percepţiei că este vi-
zată întreaga populaţie şi că sportul este un drept al omului, indiferent de 
vârstă, rasă, etnie, clasă socială sau sex [9]. 

Pentru promovarea sportului pentru toţi sunt necesare două 
precondiţii: educaţia şi serviciile [8].

Prin educaţie se are în vedere informarea populaţiei despre importanţa 
activităţilor sportive/ fizice pentru menţinerea şi promovarea unui mod de 
viaţă sănătos [8].

Crearea premiselor pentru practicarea sportului de către angajaţii 
MAI şi educarea populaţiei vor duce nemijlocit la participarea fie directă, 
fie indirectă a acestora în activităţile sportive. Prin practicare directă se are 
în vedere implicarea sistematică în activităţi sportive. Implicarea indirectă 
presupune totalitatea de acţiuni desfăşurate la nivel de comunitate în vede-
rea susţinerii dezvoltării, popularizării, promovării sporturilor (voluntariat, 
suporteri, investitori, spectatori).

Dezvoltarea culturii sportului pentru toţi implică componenta servi-
cii care include oferirea de infrastructură şi organizarea de acţiuni specifice 
activităţilor fizice şi sportive pentru a încuraja participarea cetăţenilor [7].

Infrastructura sportivă din cadrul MAI trebuie să devină uşor accesi-
bilă pentru toate subdiviziunile. Aceasta include finanţarea publică a con-
struirii, renovării, modernizării şi întreţinerii spaţiilor şi echipamentelor 
sportive, precum şi utilizarea la preţuri reduse sau gratuită a spaţiilor spor-
tive publice. În ceea ce priveşte promovarea practicării activităţilor sportive 
de către angajaţii MAI, finanţarea per capita poate reprezenta finanţarea de 
bază. Finanţarea publică poate acorda prioritate, de exemplu, promovării 
infrastructurii destinate „sportului pentru toţi” (de exemplu, reconstrucţia 
terenurilor, sălilor de sport) şi elaborării unui program de sensibilizare a 
societăţii privind frecvenţa practicării sportului a angajaţilor MAI din per-
spectivă de gen.

Pregătirea fizică profesională a angajaţilor MAI din perspectiva 
sportul pentru toţi

Pregătirea fizică reprezintă o dimensiune principală a menţinerii şi 
formării profesionale a efectivelor desfăşurate în subdiviziunile MAI al R. 
Moldova. 

Sistemul de pregătire fizică şi de autoapărare organizat în cadrul in-
stituţiilor de învăţământ ale MAI constituie o parte componentă a sistemului 
naţional de educaţie fizică şi sport din ţara noastră [3]. 

Ca latură a procesului de instruire şi educare a angajaţilor MAI, pre-
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gătirea fizică reprezintă o activitate organizată şi desfăşurată în scopul dez-
voltării fizice generale, menţinerii sănătăţii, călirii organismului, formării şi 
perfecţionării unui sistem de deprinderi motrice specifice, a priceperilor de 
a aplica cu indici de viteză, forţă, rezistenţă şi îndemânare, precum şi dez-
voltării calităţilor moral-volitive şi cetăţeneşti în concordanţă cu cerinţele 
realizării responsabile a sarcinilor şi misiunilor specifice [3]. 

În acest sens, ea contribuie la creşterea capacităţii de muncă, înzestra-
rea cursanţilor cu priceperi, deprinderi şi obişnuinţe transferabile în activi-
tatea productivă, dezvoltarea acelor calităţi motrice solicitate în aceste acti-
vităţi, obişnuirea cu spiritul de echipă, cu activitatea în grup, cu disciplina, 
ordinea şi exigenţa [6, p. 5]. Procesul de pregătire fizică a funcţionarilor cu 
statut special deţine un caracter indispensabil formării, menţinerii şi dez-
voltării continue profesionale şi cuprinde în centrul său de interes câteva 
momente-cheie:  

 – ansamblul formelor de instruire colectivă şi individuală desfăşurată 
în vederea formării, dezvoltării şi menţinerii capacităţii motrice a 
funcţionarilor cu statut special pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale 
şi fortificarea stării de sănatate fizică şi psihică;

 – asigurarea condiţiilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 
programelor de pregătire fizică şi sport prin identificarea şi dotarea bazei 
materiale coresunzătoare pentru instruire;

 – asigurarea respectării regulilor de igienă individuală, colectivă şi de 
recuperare;

 – asigurarea cadrului de formare continuă a specialiştilor pentru pre-
gătirea fizică;

 – asigurarea calităţii, relevanţei şi accesibilităţii procesului de pregăti-
re fizică şi sport prin promovarea proiectelor didactice axată pe reperele teo-
retice şi metodologice ştiinţifice [5, p. 4]. 

Reieşind din cele expuse mai sus, putem afirma cu certitudine că pro-
movarea sportului pentru toţi devine o prioritate pentru  specialiştii de 
pregătire fizică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare 
MAI), fapt stimulat de condiţiile de realizare a procesului de pregătire spor-
tivă stipulate în  Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice şi 
sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Servind drept premise 
ale menţinerii şi formării profesionale, precondiţiile sportului pentru toţi se 
pot realiza prin informarea angajaţilor MAI, referitor la rolul şi importanţa 
activităţilor fizice în menţinerea, formarea profesională şi totodată în au-
todezvoltarea personală a fiecărui angajat. Astfel, considerăm că formarea 
unei atitudini proactive în raport cu practicarea sportului, menţinerea unui 
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nivel optim al pregătirii fizice, în concordanţă cu nevoile individuale de for-
mare profesională continuă a angaţilor MAI vor spori frecvenţa practicării 
sportului, ceea ce va contrbui la realizare eficientă a  atribuţiilor de serviciu.

Studiul constatativ privind frecvenţa practicării sportului de că-
tre angajaţii MAI în contextul sportului pentru toţi

În contextul dat, pentru evidenţierea unor aspecte privind strate-
gia de promovare a sportului pentru toţi, am iniţiat un studiu asupra 
atitudinii angajaţilor MAI referitor la importanţa pregătirii fizice în for-
marea profesională continuă.

Respondenţilor li s-a solicitat să-şi exprime gradul de acord vizavi 
de afirmaţia „Atitudinea proactivă în raport cu practicarea sportului şi 
menţinerea unui nivel optim al pregătirii fizice, emoţionale, psihologice, so-
ciale pe tot parcursul activităţii profesionale a angaţilor MAI eficientizează 
procesul de realizare a atribuţiilor de serviciu, care se desfăşoară continuu şi 
sistematic”. Astfel, în urma acestui studiu, am obţinut următoarele rezultate: 
49% dintre respondenţi au exprimat acord total, 24% – au exprimat acord 
parţial, 37% – acord şi 0% – dezacord total.

Rezultatele obţinute s-au dovedit a fi destul de optimiste, astfel că ma-
joritatea respondenţilor apreciază importanţa unei atitudini proactive în ra-
port cu practicarea sportului şi menţinerea unui nivel optim al pregătirii fi-
zice, emoţionale, psihologice, sociale pe tot parcursul activităţii profesionale 
în procesul de realizare eficientă a atribuţiilor de serviciu care se desfăşoară 
continuu şi sistematic.

Totuşi, interpretând datele, unde respondenţii MAI au fost solicitaţi 
să indice frecvenţa cu care practică sportul, putem evidenţia o discrepanţă 
între acesta şi rezultatele obţinute la itemul precedent. Respectiv, doar 25% 
– practică sportul zilnic, 23% – o dată la câteva zile, 43% – o dată pe lună şi 
9% – o dată la câteva luni. 

Un aspect extrem de important evidenţiat în cadrul cercetării realiza-
te rezidă în faptul că s-a înregistrat o discrepanţă între frecvenţa practică-
rii sportului din perspectivă de gen, astfel: 50% dintre respondenţii de gen 
masculin şi 8% de gen feminin practică sportul zilnic, 27% bărbaţi şi 27% 
femei – o dată la câteva zile, 19% bărbaţi şi 44% femei practică sportul o 
dată pe lună, iar 4% bărbaţi şi 21% femei – o dată la câteva luni.

În vederea concretizării anumitor aspecte referitoare la motivele 
din care angajaţii MAI-respondenţi evită să realizeze activităţi sportive 
systematic, putem menţiona cele mai frecvente răspunsuri:  nu au timp 
– 42%, supraoboseala – 33%, 17% – starea de sănătate, 8% – din cauza 
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vârstei. La fel se menţionează în proporţii mult mai modeste inaccesibi-
litatea la infrastructura potrivită pentru tipul de sport pe care ar dori să 
îl practice.

Conform analizei datelor obţinute prin prisma demersului constata-
tiv iniţial, menţionăm faptul că importanţa pregătirii fizice, deşi apreciată şi 
recunoscută de către angajaţii MAI-respondenţi, este minimalizată în cadrul 
activităţii profesionale, mai cu seamă în rândurile angajaţilor MAI de gen 
feminin. 

 Concluzii și recomandări. Pentru angajaţii MAI, activitatea fi-
zică este cea care stă la baza sarcinilor de serviciu ale fiecăruia. În lip-
sa unei condiţii fizice bune, ei nu ar putea să atingă cel mai înalt nivel de 
performanţă profesională. Conservarea şi întărirea sănătăţii personalului 
militar prin practica ştiinţifică, conştientă şi sistematică a exerciţiilor fizice 
intră în responsabilitatea individului şi a instituţiei [4, p. 41]. Pregătirea fi-
zică a angajaţilor MAI a fost şi este, de la început, bazată pe activitatea fizică, 
oamenii realizând cât de benefică este pentru formarea fizică militară şi as-
censiunea pe scara profesională, ceea ce asigură competivitatea acestora pe 
piaţa muncii. Exerciţiul fizic a fost folosit eficient de instituţiile militare şi de 
instituţiile lor, pentru nevoile lor absolute şi continue. Eficienţa creşte trep-
tat prin diferite mijloace de acţiune aplicate, axate pe calitate, accesibilitate 
şi relevanţă a diferitor abilităţi individuale, profesionale şi abilităţi de activi-
tate motrică necesare, ceea ce presupune, de fapt, precondiţii ale sportului 
pentru toţi. 

Sportul pentru toţi se referă la crearea de oportunităţi şi mediu favo-
rabil prin colaborarea dintre autorităţi, organizaţii specializate, organizaţii 
nonguvernamentale pentru ca fiecare cetăţean, indiferent de gen, rasă, vâr-
stă, abilitate, statut socioeconomic sau etnie să participe la activităţile fizice 
şi sporturi.

Astfel, pentru activitatea de promovare a sportului pentru toţi în rân-
durile angajaţilor MAI, considerăm optim realizarea următoarelor acţiuni:

– organizarea şi desfăşurarea unei campanii de diseminare a obiecti-
velor stategice referitoare la Sportul pentru toţi;

– realizarea unui sondaj de identificare a nevoilor de formare a 
angajaţilor MAI în domeniul pregătirii fizice din perspectivă de gen;

– stabilirea parteneriatelor cu organizaţii specializate, instituţii cu 
profil sportiv, organizaţii nonguvernamentale;

– proiectarea unui program de formare continuă pentru angajaţii MAI 
cu scopul informării şi formării unei atitudini proactive în raport cu activita-
tea fizică şi sportul;
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– realizarea activităţilor de teambuilding axate pe activităţile sportive 
cu scopul sporirii coeziunii grupului şi a inserţiei sociale în cadrul MAI;

– elaborarea unor programe instructiv-educative de pregătire fizică 
flexibile şi centrate pe particularităţile de vârstă şi sex;

– asigurarea infrastructurii potrivite pentru un număr maxim de pro-
be sportive.
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UNELE ASPECTE ALE FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE 
A CADRELOR DIDACTICE
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Rezumat
Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele 

ce vor urma, impun ca necesară nu numai adaptarea continuă a sistemelor educative la 
noile realităţi economice, sociale, culturale şi ştiintifice, ci şi formarea în cadrul acestor 
sisteme a capacităţii de reglare continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii.  

Pentru a fi la un nivel cu schimbările societăţii, cadrele didactice trebuie să înveţe 
continuu, în mod adecvat, rapid şi eficient.  

Formarea continuă devine o necesitate permanentă a cadrelor didactice indife-
rent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece ea reprezintă 
calea de la profesorul care improvizează şi încearcă diverse modele ale demersului di-
dactic, către profesorul care ştie şi poate să-şi argumenteze deciziile profesionale pentru 
a obţine rezultate performante în domeniul educaţional.  

Formarea cadrelor didactice nu înseamnă doar un simplu program de formare 
ce are finalităţi prescrise, ci înseamnă şi un proces de cercetare-acţiune ce permite o 
permanentă măsurare a efectelor în plan didactic concret a metodologiei propuse. Iar 
aceste efecte vizează tocmai deschiderea cadrului didactic format spre noi competenţe.

Cuvinte-cheie: formarea profesională continuă, profesionalizarea didactică, mo-
tivaţia învăţării, nevoile personale, nevoile instituţionale, metodologia formării conti-
nue, diagnosticarea nevoilor, modelul profesionalismului, interacţiunea nevoilor. 

Summary
The changes produced in the society and the forecast of accelerating the changes 

in the following stages, impose as necessary the continuous adaptation of the educatio-
nal systems to the new economic, social, cultural and scientific realities.   

In order to keep pace with changes in society, teachers need to learn continuously, 
appropriately, quickly and efficiently.  

Continuous education becomes a permanent need for teachers regardless of the 
professional field and the level of their experience, because it is the path from the teacher 
who improvises and tries various models of teaching, to the teacher who knows and can 
argue his professional decisions to obtain high-performance results in the field of edu-
cation.  

Teacher training does not only mean a simple training program that has prescri-
bed purposes, but also means a research-action process that allows a permanent measu-
rement of the effects in concrete teaching of the proposed methodology. And these effects 
aim precisely at opening the trained teacher to new skills.

Keywords: continuous training, professionalization of teaching, learning moti-
vation, personal needs, continuous training methodology, needs diagnosis, the model of 
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professionalism, interaction needs.

,,Este mai bine să fii pregătit pentru o ocazie 
pe care nu o vei avea, decât să ai vreo ocazie 

şi să nu fii pregătit.”
Whitney Young Jr. 

Actualitatea și importanţa temei de cercetare
Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor 

în etapele ce vor urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor 
educative la noile realităţi economice, sociale, culturale şi ştiinţifice, ci şi for-
marea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de formare continuă, a autoper-
fecţionării şi a adaptabilităţii. Din această perspectivă principiile educaţiei 
permanente devin linii orientative pentru acţiunea educativă în general, iar 
educaţia adulţilor constituie un segment a cărui accentuare poate fi conside-
rată un element prioritar. Această formă de educaţie este văzută ca o investi-
ţie continuă în dezvoltarea individului reunind toate activităţile de învăţare 
ce au loc de-a lungul vieţii, cu scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele, deprinde-
rile, competenţele, într-o viziune personală, civică, socială sau legată de an-
gajare pe piaţa muncii [10, p. 14]. În conceptul de educaţie permanentă sunt 
reunite perspectiva economică cu cea umanistă în scopul asigurării dezvol-
tării personale, unei poziţii civice active, includerii sociale şi angajabilităţii. 
Intuită cu mult timp în urmă, educaţia permanentă s-a constituit ca un prin-
cipiu fundamental de abordare şi considerare a educaţiei contemporane. 

Trăind într-o societate bazată pe cunoaştere, oamenii sunt puşi în si-
tuaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la informaţie şi 
propria capacitate de selectare a informaţiilor. Formarea reprezintă, în acest 
context, o acţiune de modelare a educatului conformă cu exigenţele societă-
ţii actuale.

Ritmul accelerat al schimbărilor sociale, progresul tehnico-ştiinţific, 
dinamismul vieţii economice, mobilitatea profesiunilor, creşterea timpului 
liber, nivelul ridicat al aspiraţiilor culturale impun realizarea educaţiei per-
manente.

Educaţia permanentă se impune atât ca o necesitate, cât şi ca o solu-
ţie la schimbările care au loc în diverse domenii ale vieţii individului şi so-
cietăţii. Multiplicarea nevoilor de perfecţionare ale adulţilor în general, ale 
cadrelor didactice în special este generată de o serie de presiuni interne şi 
externe. 
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Formarea cadrelor didactice constituie o strategie prin care se poate 
asigura dezvoltarea calităţii învăţământului. Calitatea în educaţie presupune 
şi puterea acesteia de diferenţiere în funcţie de nivelul formării, de înzestra-
rea intelectuală a celor formaţi, de competenţele cerute de piaţa muncii. Este 
evident rolul formării continue pentru realizarea calităţii în educaţie.

Formarea continuă devine un domeniu important pentru a asigura 
reorientările necesare ale educaţiei. Formarea continuă a devenit în lumea 
contemporană nu doar o tehnică sau o ştiinţă, ci o mişcare socială menită să 
ajute oamenii să-şi înţeleagă locul şi rolul în societate, făcându-i capabili să 
se adapteze cerinţelor şi solicitărilor prezentului, să devină eficienţi şi per-
formanţi. 

Memorandumul privind învăţarea permanentă, elaborat de Comisia 
Europeană în octombrie 2000, după Consiliul de la Lisabona, stipulează că 
oamenii sunt o valoare supremă, mai presus de orice, sistemele de educaţie 
şi formare trebuie să se adapteze noilor realităţi ale secolului al XXI-lea şi că 
învăţarea permanentă este o politică esenţială pentru dezvoltarea cetăţeniei 
active, a coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă. 

În acest context, sistemul educaţional dobândeşte un rol central, iar ca-
drul didactic redevine unul dintre principalii actori ai societăţii. În această per-
spectivă, formarea cadrelor didactice trebuie să reprezinte o strategie esenţi-
ală pentru asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele societăţii 
actuale şi, totodată, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional. 

Alături de studenţi, cadrul didactic este nevoit să se autoevalueze şi 
perfecţioneze neîncetat. 

Reglementările în vigoare precizează obligaţia cadrelor didactice de a 
participa periodic, o dată la 5 ani, la formare profesională continuă în scopul 
perfecţionării pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice. În ca-
drul perfecţionării periodice este luată în considerare şi obţinerea unui grad 
didactic. 

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu con-
ţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemu-
lui de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a 
procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă: 

– la nivel funcţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi so-
ciale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educa-
ţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ; 

– la nivel structural, stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de 
valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, uma-
ne, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces; 

– la nivel operaţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi 
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sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor spe-
cifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, 
ore de dirigenţie, activităţi extracurriculare cu studenţii, cadrele didactice, 
părinţi, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, 
metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare profesională, 
de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi ex-
tern existent, pe termen scurt, mediu şi lung [9, p. 4].

Motivarea cadrelor didactice pentru formare continuă
Referindu-se permanent la realităţile teoretice transmise în cadrul 

programelor de formare, precum şi la realităţile social-economice, profesio-
nalizarea cadrelor didactice prin stagiile de formare continuă nu mai poate 
fi privită ca un simplu program cu finalităţi prestabilite, ci ca un veritabil 
proces de cercetare şi acţiune. 

Un alt aspect de actualitate este problema motivării pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice, problemă tratată cu seriozitate de societatea 
contemporană reprezentând o prioritate a politicilor de reformă în dome-
niul educaţional, la nivelul ţărilor-membre ale Uniunii Europene. 

Această prioritizare este determinată de faptul că performanţa unei 
unităţi de învăţământ este dependentă de performanţa cadrelor didactice pe 
care le are sau integrează, motiv pentru care toţi factorii de decizie implicaţi 
trebuie să cuprindă profesionalismul cadrelor didactice, ca pe o investiţie 
care poate aduce un imens beneficiu pentru întreaga comunitate educaţio-
nală materializat în: 

 îmbunătăţirea calităţii managementului formării continue şi dezvol-
tării profesionale a personalului didactic în noile realităţi educaţionale şi so-
ciale; 

eficientizarea procesului de implementare a strategiilor manageriale 
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 

diversificarea şi eficientizarea acţiunilor de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice; 

sporirea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru propria 
formare. 

Sporirea motivaţiei pentru dezvoltarea şi profesionalizarea didactică 
este un scop obligatoriu, generat, în primul rând, de efectul exemplului pro-
priu, direct sau indirect, al absenţei sale: cadrul didactic nemotivat poate 
conduce destul de uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la studenţi cu care 
lucrează (sau chiar la demotivarea celor care sunt motivaţi în procesul edu-
cativ). 

În această ordine de idei, se poate remarca faptul că motivarea, ca func-
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ţie administrativă şi managerială, are drept scop obţinerea de performanţe 
şi recunoaşterea faptului că fiecare cadru didactic este unic şi că importanţa 
lui în lanţul educaţional este deosebită. Actul de motivare, din punct de ve-
dere managerial, cuprinde următoarele activităţi: evaluarea performanţelor, 
recompensa, analiza, proiectarea şi reproiectarea posturilor, funcţiilor. Cu 
toate că motivaţia este în primul rând o experienţă personală, responsabili-
tatea personalului de conducere este să identifice şi să stabilească legături 
între motivaţiile personale şi succesul activităţilor, creând condiţiile de ar-
monie între scopurile personale şi cele organizaţionale. 

Personalitatea tinde către o nouă organizare prin care individul să se 
adapteze mai bine condiţiilor de mediu. Toate acestea se realizează în cadrul 
cursului formării continue, unde progresele se concretizează în succesele în 
confruntarea cu problemele cărora individul le face faţă apelând la funcţiile 
sale intelectuale, la abilităţile sale creative şi volitive.

Literatura pedagogică şi cea psihopedagogică au acordat, în ultimele 
decenii, un interes deosebit teoretizării conceptelor care stau la baza for-
mării continue a cadrelor didactice. S-au făcut anchete, studii, experimente, 
analize la nivelul Uniunii Europene, toate vizând sublinierea importanţei şi 
eficienţei profesionalizării didactice, precum şi scoaterea în evidenţă a indi-
catorilor de performanţă atinşi prin educaţia permanentă/ formarea conti-
nuă/ autoformarea. 

Metodele utilizate în cadrul stagiului de formare vor fi supuse con-
stant unui proces de transformare, pe parcursul exprimentării lor în cadrul 
respectivului stagiu astfel încât finalul fiecărui program de formare să poa-
tă constitui un progres nu numai pentru format, ci şi pentru formator prin 
feedbackul obţinut pentru metoda aplicată. În acest fel, ajustările fiecărei 
metode vor reprezenta căi prin care metoda va dobândi noi posibilităţi ce 
vor putea fi utilizate ulterior, progresul metodologic al procesului de for-
mare a cadrelor didactice putându-şi afla resursele fie în domeniul practic 
aplicativ al formării, fie în cel al cercetării teoretic-aplicative.

Un alt aspect al motivării pentru formarea continuă a cadrelor didacti-
ce, problemă de actualitate pentru societatea contemporană, care reprezintă 
astăzi o prioritate a politicilor de reformă în domeniul educaţional, la nivelul 
ţărilor-membre ale Uniunii Europene. Această prioritate este determinată 
de faptul că performanţa unei unităţi de învăţământ este dependentă de per-
formanţa cadrelor didactice pe care le are, motiv pentru care toţi factorii de 
decizie implicaţi trebuie să privească profesionalizarea cadrelor didactice ca 
pe o investiţie care poate aduce un imens beneficiu pentru întreaga comuni-
tate educaţională materializat în: 

– îmbunătăţirea calităţii managementului formării continue şi dez-
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voltării profesionale a personalului didactic în noile realităţi educaţionale 
şi sociale; 

– eficientizarea procesului de implementare a strategiilor manageria-
le de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 

– diversificarea şi eficientizarea acţiunilor de dezvoltare profesională 
a cadrelor didactice; 

– sporirea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru propria 
formare [28, p. 104].

Actul de motivare, din punct de vedere managerial, cuprinde urmă-
toarele activităţi: evaluarea performanţelor, recompensa, analiza, proiecta-
rea şi reproiectarea posturilor, funcţiilor. Motivaţia individuală este maximă 
atunci când subordonatul este conştient de propria valoare, lucrează în ca-
drul unei structuri care îl solicită şi îi pune în evidenţă abilităţile. Motivaţia 
personalului didactic presupune cinci etape: 

 – analiza teoriilor motivaţionale; 
 – analiza obiectivelor strategice ale organizaţiei de învăţământ; 
 – elaborarea variantelor de strategii motivaţionale; 
 – realizarea de consultări la toate nivelurile managementului; 
 – aplicarea şi reevaluarea permanentă a strategiei motivaţionale [19, 

p. 74].

Motivaţia cadrelor didactice poate fi stimulată prin diverse strategii, 
puse în aplicare în cadrul programelor de formare continuă la care acestea 
participă. 

Aceste strategii trebuie construite pe cinci piloni esenţiali: 
 – expertiza: profesorul-formator trebuie să fie un expert în domeniul 

său. Unii formabili pot avea o experienţă care, în unele privinţe, o depăşeşte 
pe cea a formatorului. De aceea, profesorul-formator trebuie să posede cu-
noştinţe, abilităţi şi competenţe care să-l facă un veritabil profesionist, un 
expert; 

 – empatia: capacitatea profesorului de a se transpune în universul su-
biectiv al formabilului, ca şi cum ar fi formabilul însuşi. Conduita empatică 
presupune angajament cognitiv, transpunere afectivă, voinţă participativă, 
efort imaginativ, înţelegerea celuilalt, a eului său; 

 – entuziasmul în activitatea de formare: profesorii entuziaşti sunt cei 
cărora le pasă ce şi cum predau, cei pasionaţi de munca lor. Ei stimulează şi 
incită studenţii, atrăgându-i şi motivându-i să înveţe. Entuziasmul presupu-
ne angajament şi expresivitate; 

 – claritatea predării: facilitează înţelegerea şi învăţarea eficientă. Ra-
reori învăţăm ceea ce nu înţelegem. Predarea eficientă poate fi apreciată 
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după rezultatele ei (învăţarea durabilă); 
 – responsabilitatea respectării particularităţilor diferenţiale ale cur-

sanţilor adulţi. Instruirea lor presupune practicarea unei pedagogii a dife-
renţei, care să ţină cont de particularităţile, interesele şi valorile fiecăruia 
dintre cursanţi. Numai astfel profesorul reuşeşte să-i motiveze pe toţi să se 
angajeze în învăţare [18, p. 125-126]. 

Majoritatea teoriilor motivaţionale, a strategiilor motivaţionale şi 
a activităţilor necesare pentru motivarea adulţilor sunt dezvoltate dintr-o 
perspectivă managerială axată, după cum menţionează Valentina Olaru, pe 
ideea că „o mai bună cunoaştere a mecanismelor de motivare a oamenilor ar 
permite dezvoltarea unor strategii organizaţionale, de motivare a angajaţi-
lor, pentru creşterea performanţelor organizaţionale” [28, p. 74]. Motivaţia 
profesională este întărită de unirea valorilor personale cu cele ale instituţiei 
unde este angajată persoana, de aceea echipa managerială trebuie să eva-
lueze în permanenţă satisfacţia şi motivaţia personalului didactic cu care 
lucrează pentru a pune de acord în performanţele urmărite de instituţie şi 
expresia talentelor individuale ale personalului didactic. 

Putem să tragem concluzia că legătura dintre teoriile motivării şi prac-
tica de formare continuă a personalului didactic este o condiţie esenţială de 
reuşită a instituţiei educaţionale. Cu toate că motivaţia este în primul rând 
o experienţă personală, responsabilitatea personalului de conducere este 
să identifice şi să stabilească legături între motivaţiile personale şi succesul 
activităţilor, creând condiţiile de armonie între scopurile personale şi cele 
organizaţionale. La nivelul sistemului psihic uman motivaţia a fost adesea 
pusă în relaţie cu dimensiunea cognitivă. Conform acestei abordări, între 
motivaţie şi cogniţie există mereu o interacţiune în sensul în care motivaţia 
direcţionează procesele cognitive, iar la rândul ei, cogniţia constrânge mo-
tivaţia, de aceea sistemul cognitiv este vehiculul sau aparatul prin care se 
realizează motivaţia de formare continuă a cadrelor didactice. 

Concluzii. În teoria şi practica formării continue a cadrelor didacti-
ce s-a creat o situaţie, când, pe de o parte, profesionalizarea lor apare ca o 
prioritate ale politicilor educaţionale, iar pe de altă parte, se constată insu-
ficienţa conceptelor teoretice şi a mecanismelor metodologice de formare 
continuă a cadrelor didactice în raport cu nevoile instituţionale şi personale 
şi de realizare a conexiunii inverse, ca factor de profesionalizare a cadrelor 
didactice. 

Printre blocaje care cauzează insuficienşa promovării şi aplicării unui 
concept eficient de formare continuă a cadrelor didactice axat pe nevoile 
instituţionale şi personale se nunără: 

 – insuficienţa cercetărilor şi lucrărilor cu aspect teoretic şi praxiologic 
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în acest domeniu; 
 – nivel scăzut de motivaţie pentru formarea continuă a cadrelor di-

dactice; 
 – randamentul scăzut al cursurilor de formare continuă a cadrelor di-

dactice;
 – insuficienţa conceptelor teoretice şi a mecanismelor metodologice 

de formare continuă a cadrelor didactice.
Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor 

în etapele ce vor urma impun ca necesară nu numai adaptarea continuă a 
sistemelor educative la noile realităţi economice, sociale, culturale şi ştiinti-
fice, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de reglare continuă 
şi de autoperpetuare a adaptabilităţii. 

Pentru a fi la un nivel cu schimbările societăţii, cadrele didactice tre-
buie să înveţe continuu, în mod adecvat, rapid şi eficient. 

Formarea continuă devine o necesitate permanentă a cadrelor didac-
tice indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, de-
oarece ea reprezintă calea de la profesorul care improvizează şi încearcă di-
verse modele ale demersului didactic, către profesorul care ştie şi poate să-şi 
argumenteze deciziile profesionale pentru a obţine rezultate performante în 
domeniul educaţional. 

Formarea cadrelor didactice nu înseamnă doar un simplu program de 
formare ce are finalităţi prescrise, ci înseamnă şi un proces de cercetare-ac-
ţiune ce permite o permanentă măsurare a efectelor în plan didactic concret 
a metodologiei propuse. Iar aceste efecte vizează tocmai deschiderea cadru-
lui didactic format spre noi competenţe. 

Paradigmă a formării profesionale continue a cadrului didactic – ur-
mează de: utilizarea creativă a tuturor competenţelor (cunoştinţe, abilităţi 
şi atitudini) care stau la baza personalităţii didactice, obţinute prin conti-
nuarea, aprofundarea şi adaptarea formării profesionale iniţiale, ţinându-se 
cont şi de condiţiile unor solicitări deosebite de cele care au constituit repe-
rele pregătirii iniţiale, prin formare continuă şi autoformare, pe fundamen-
tul corelării nevoilor personale cu nevoile instituţionale. 

În urma rezultatelor cercetării întreprinse, propunem următoarele re-
comandări cu caracter practic pentru: 

1. La nivel managerial: 
 – crearea mecanismelor de motivare a cadrelor didactice pentru for-

marea profesională continuă; 
 – organizarea permanentă şi la necesităţi a activităţilor de identificare 

a nevoilor personale şi instituţionale în formarea profesională continuă a 
cadrelor didactice; 
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 – informarea cadrelor didactice privind opţiuni de realizare a strate-
giilor de formare continuă la nivel naţional şi internaţional; 

 – organizarea monitorizării impactului cursurilor de formare profesi-
onală continuă la nivel de instituţie; 

 – sensibilizarea autorităţilor interesate pentru investiţii în dotarea 
materială şi financiară a formării profesionale continue. 

2. Prestatorii de servicii în domeniul formării profesionale continuă: 
stabilirea programelor de formare continuă a cadrelor didactice prin 

aplicarea unui sistem de analiză pertinentă şi coerentă a nevoilor la nivelul 
instituţiilor de învăţământ; 

diversificarea, flexibilizarea şi echilibrarea ofertelor de formare profe-
sională continuă, pornind de la analiza nevoilor personale şi instituţionale; 

armonizarea formării iniţiale cu formarea profesională continuă din 
perspectiva educaţiei pe parcursul întregii vieţi; 

adaptarea sistemului de formare continuă la nevoile specifice ale unor 
categorii specifice de cadre didactice. 

3. Cadre didactice: 
identificarea permanentă a nevoilor personale în formarea profesio-

nală continuă; 
 – stabilirea traiectoriei proprii în formarea profesională continuă prin 

alegerea programelor ce corespund nevoilor proprii şi celor instituţionale în 
formarea continuă; 

 – axarea pe autoformare şi autoevaluare în vederea realizării nevoilor 
proprii în formarea continuă; 

 – valorificarea conştientă în practica educaţională a cunoştinţelor noi 
dobândite în procesul de formare continuă. 
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Introducere. Problema optimizării pregătirii fizice a viitorilor anga-
jaţi ce vor activa în Ministerul Afacerilor Interne este foarte actuală. Alături 
de programele normative la pregătirea fizică, un rol important îl joacă reco-
mandările metodice, care permit cadrelor didactice să planifice procesul de 
pregătire fizică în funcţie de specificul viitoarei profesii. 

În cercetările din ultimii ani o atenţie sporită se acordă procesului 
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Rezumat
Problema optimizării pregătirii fizice a viitorilor colaboratori ce vor activa în 

Ministerul Afacerilor Interne este foarte actuală. Alături de programele normative la 
cultura fizică, un rol important îl joacă recomandările metodice, care permit cadrelor 
didactice să planifice procesul de educaţie fizică în funcţie de specificul viitoarei profesii. 

În cercetările din ultimii ani o atenţie sporită se acordă procesului de reluare a 
mijloacelor speciale, care vor fi orientate spre pregătirea fizică a viitorilor colaboratori 
ai organelor de profil. Un factor de bază în acţiunile poliţiştilor este cu siguranţă 
capacitatea de a activa cu eficienţă în condiţii extreme şi de a învinge diverse obstacole.

Cuvinte-cheie: capacitatea poliţiştilor de a activa cu eficienţă în condiţii extreme.

Summary
The issue of optimizing the physical training of future collaborators in the Minis-

try of Internal Affairs is very current. Together with the normative programs on physical 
culture, the methodical recommendations are important, which allow teachers to plan 
the physical education process according to the specifics of the future profession.

In recent years research has been given special attention to the process of resu-
ming the special means, which will be oriented towards the physical training of the fu-
ture collaborators of the specialized bodies. A basic factor in the safe actions of police 
officers is the ability to operate efficiently in extreme conditions and overcome various 
obstacles.

Keywords: capability of police officers to operate efficiently under extreme con-
ditions.
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de reluare a mijloacelor speciale, care vor fi orientate spre pregătirea fizică 
a viitorilor angajaţi ai organelor de profil. Un factor de bază în acţiunile 
poliţiştilor este cu siguranţă capacitatea de a activa cu eficienţă în condiţii 
extreme şi de a învinge diverse obstacole.

În ce mod se va realiza pregătirea pentru aceste acţiuni?
Programul de pregatire fizică pentru studenţii Academiei MAI, alături 

de disciplinele şi probele sportive obligatorii, prevede şi parcurgerea pis-
tei cu obstacole, care este orientată spre formarea deprinderilor şi price-
perilor precum şi dezvoltarea calităţilor motrice necesare. O cale de rezol-
vare a acestei probleme este alegerea corectă a mijloacelor cu caracter de 
forţă-viteză, care vor permite să se acţioneze direcţionat asupra grupelor 
de muşchi ce participă la aceste acţiuni. E constatat că pregătirea fizică op-
timă cu rezervele calitative necesare este factorul de bază în îndeplinirea 
acţiunilor profesionale în condiţii extreme [Kuzneţov B., 1968; Plahtirenko 
V., 1983, Carp S., Carp I., 2001].

Scopul cercetării noastre este elaborarea şi argumentarea experi-
mentală a mijloacelor folosite pentru dezvoltarea calităţilor de forţă-viteză, 
care vor permite dezvoltarea cu preponderenţă a celor mai însemnate grupe 
de muşchi în aspect profesional pentru aprovizionarea siguranţei în acţiunile 
viitorilor poliţişti.

Importanţa unei sau altei grupe de muşchi şi particularităţile necesare 
de dezvoltare a lor au fost determinate prin intermediul analizei de corelaţie 
a rezultatelor obţinute în urma cercetării studenţilor anului III şi IV care au 
experienţă pentru parcurgerea pistei cu obstacole.  În calitate de indice al 
măiestriei acestora au fost luate rezultatele de parcurgere a pistei experi-
mentale cu obstacole de 60 m. Nivelul calitativ al dezvoltării grupelor prin-
cipale de muşchi s-a determinat după forţa lor maximală şi forţa de start, 
măsurate în poziţii standarde [Verhoşanski Iu.V., 1977].

Rezultatele analizei corelative ne arată că un nivel mai înalt de legătu-
ră îl are indicele timpului de învingere a distanţei experimentale cu indicii 
calitativi ai muşchilor coapsei şi corpului (vezi tabelul).

Totodată, pe lângă legătura corelativă a indicilor timpului de învin-
gere a distanţei cu indicii flexori ai forţei absolute şi de start a muşchilor 
extensori ai piciorului. Coeficienţi mai mari de corelaţie au indicii calitativi 
ai muşchilor corpului. În alegerea mijloacelor speciale, un rol deosebit îl pot 
avea rezultatele coeficienţilor de corelaţie a forţei absolute şi de start pentru 
fiecare grupă de muşchi. La muşchii extensori ai braţului, coeficientul de co-
relare a forţei (explozibile) de start este mai mare decât cea absolută. Acelaşi 
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lucru îl putem spune şi despre muşchii extensori ai piciorului şi corpului.
Tabelul 1. Coeficienţii de corelaţie a indicilor de parcurgere a pistei ex-

perimentale cu obstacole şi indicii calitativi ai grupelor principale de muşchi:

Grupele 
de muşchi

Braţul (umăr) Picior (coapsă) Muş-
chii 

ex. ai 
tălpii

Forţa 
spate-

lui

Flexori 
ai cor-
pului

fle
xo

ri

ex
te

ns
or

i

fle
xo

ri

ex
te

ns
or

i

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Timpul de 
parcurge-
re a pistei 
ex-le ob. -0

,2
90

-0
,4

03

-0
,2

46

-0
,2

30

-0
,4

80

0,
55

7

-0
,4

82

-0
,4

21

-0
,3

51

-0
,4

41

-0
,5

55

-0
,4

51

-0
,6

09

Notă: 1 – forţa absolută; 2 – forţa de la start (P-0,25).

Luând în considerare diferenţa legăturii strânse, putem menţiona: 
calităţile profesionale de bază sunt capacităţile de viteză şi forţă propriu-
zisă ale acestor grupe de muşchi. Însă la muşchii extensori ai piciorului o 
mărime mai mare o au indicii coeficientului de corelaţie a forţei de start.

Astfel, analiza matriţei de corelate ne-a permis să determinăm carac-
terul şi particularităţile profesionale principale ale pregătirii de forţa-viteză, 
care serveşte drept bază pentru alegerea mijloacelor speciale ale pregătirii 
cu caracter de forţa-viteză. Exerciţiile ce permit dezvoltarea diferenţiată a 
anumitor grupe de muşchi au fost clasificate în felul următor: sărituri cu in-
tensitate mică, medie şi mare; exerciţii de forţă în perechi cu caracter gene-
ral şi local; exerciţii speciale în alergare cu accent de acţionare direcţionată 
pe fiecare grup de muşchi în parte. O bună parte din aceste exerciţii au fost 
îndreptate spre dezvoltarea muşchilor membrelor inferioare ale corpului.

Efectuarea mijloacelor experimentale s-a determinat în cadrul expe-
rimentului pedagogic care a durat 16 săptămâni. În urma experimentului 
desfăşurat s-a constatat că în grupa experimentală comparativ cu grupa-mar-
tor rezultatele de parcurgere a pistei cu obstacole sunt mai mari 45.07+8,4 
în grupa experimentală şi 54,41+6,75 sec. – în grupa-martor.

Datele obţinute ne permit să considerăm că mijloacele cele mai efec-
tive de pregătire a viitorilor colaboratori ai Ministerului de Interne sunt 
exerciţiile cu caracter intensiv general şi local cu accent pe dezvoltarea gru-
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pelor de muşchi speciale:
1) sărituri: cu intensitate mică (sărituri complexe pentru coordonare 

pe loc); cu intensitate medie (sărituri multiple de pe un picior pe altul, pe un 
picior, pe ambele) cu intensitate mare (sărituri de la înălţimi de 2m);

2) exerciţii de forţă cu partenerul: cu caracter general (aşezări cu 
partenerul pe umeri, ieşiri pe înălţimi, trecerea greutăţii de pe un picior pe 
altul); cu caracter local (exerciţii cu partenerul pentru întărirea muşchilor 
coapsei, exerciţii pentru întărirea muşchilor talo-crurali);

3) exerciţii speciale în alergare (cu ridicarea înaltă a coapsei, cu arun-
carea gambei în urmă, alergare fără îndoirea picioarelor în genunchi ş.a.).
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Introducere. Există fenomene antisociale care prin natura lor creează 
un climat moral psihologic foarte negativ pentru societate în ansamblu, el 
nu se limitează doar la unele categorii restrânse. De aceea autorul este de 
părerea că este foarte important ca organele abilitate cu dreptul de a com-
bate acest fenomen ar fi bine, sau chiar trebuie să fie instruite la cel mai 
mare nivel, ca acestea să aibă capacitatea de a anticipa mişcările viitoare ale 
presupuşilor infractori.

Din cauza caracterului său agresiv, criminalitatea violentă reprezintă 
una dintre cele mai grave forme ale criminalităţii. Aceasta se caracterizează 
printr-o deosebită cruzime, badjocură, sadism etc. De asemenea, crimina-
lităţii violente îi mai sunt caracteristici şi diverşi indici morali şi sociali ai 
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NILOR MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ÎN PREVENIREA 
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Rezumat
Criminalitatea violentă reprezintă una dintre cele mai grave probleme cu 

care se confruntă întreaga societate. Unica soluţie reală şi eficientă de a lupta cu 
aceasta o reprezintă prevenirea. Astfel, autorul, în lucrarea sa, se expune asupra 
importanţei pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
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societăţii de azi.
În momentul în care ne referim la criminalitatea violentă, înţelegem 

totalitatea unui tip de infracţiuni, la săvârşirea cărora un element obligato-
riu îl reprezintă violenţa.

Analizând mai multe surse, putem observa că principalele elemente 
pe care le putem găsi în majoritatea noţiunilor de ,,criminalitate violentă” 
reprezintă prezenţa violenţei fizice şi a violenţei psihice. Astfel, în manua-
lul său de criminologie, Долгова А.И. defineşte violenţa fizică drept acele 
,,acţiuni asociate cu privarea de viaţă a unei persoane, dăunând stării sale 
fizice, somatice”; iar violenţa psihică – ,,acţiuni care duc direct la traume: 
ameninţări, insulte, calomnie, şantaj, discreditare, coerciţie şi constrângere, 
obstrucţie, restricţionarea libertăţii voinţei unei persoane” [1, p. 561-562].

Referitor la faptul că violenţa reprezintă un element de bază al cri-
minalităţii violente, este specificat şi în lucrările multor autori ca: Долгова 
А.И., care menţionează că criminalitatea violentă ,,este o combinaţie a crime-
lor care se caracterizează prin folosirea violenţei penale” [1, p. 560]; Малков 
В.Д. defineşte criminalitatea violentă ca o totalitate de infracţiuni, comise 
cu folosirea forţei fizice sau cu ameninţarea folosirii acesteia, având scopul 
principal imediat de a priva o persoană de viaţă sau de a-i dăuna sănătă-
ţii, libertăţii fizice, integrităţii corporale (inclusiv sexuale) împotriva voinţei 
sale, precum şi a altor persoane, care au săvârşit crime o anumită perioadă 
pe un anumit teritoriu [2, p. 232]; şi Побегайло Э.Ф., care opinează, de ase-
menea, că criminalitatea violentă reprezintă ,,o formă de patologie socială 
cu un grad ridicat de pericol public, exprimată prin reproducerea constantă 
şi relativ masivă a unor acte de violenţă fizică şi psihică, interzise de legea 
penală, împotriva unei persoane” [3, p. 72].

Criminalitatea violentă rămâne şi astăzi o întrebare primordială, ri-
dicându-se în ultimul secol la rang global [4, p. 54]. Autorul Шнайдер Г., în 
lucrarea sa, subliniază că criminalitatea se dezvoltă pe ciclu în formă de va-
luri: ea creşte, scade, apoi iar creşte pe o perioadă de la 50 la 100 de ani [5, 
p. 154].

Materiale și metode aplicate. În procesul studiului dat au fost utili-
zate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza istorică – prin pris-
ma acestei metode s-a relevat importanţa descoperirii şi prevenirii acestor 
forme de criminalitate, analiza sistemică, analiza logică, analiza comparati-
vă, generalizarea şi sinteza.

Materialele utilizate sunt: actele legislative şi normative internaţiona-
le şi naţionale în domeniu ale Republicii Moldova, doctrina şi alte materiale 
relevante.

Rezultate obţinute și discuţii. În literatura de specialitate doctrinarii 
autohtoni s-au expus destul de modest, laconic la subiectul supus cercetării, 
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dat fiind faptul că lipsesc pârghii concrete de a elimina formele criminalităţii 
violente, sau ele sunt prezente dar au nevoie de un anumit imbold şi o mică 
structurare pentru a fi mai eficiente.

La momentul actual factorii generatori ce determină nivelul crimina-
lităţii şi structura ei sunt: modul de viaţă al populaţiei, progresul soci-
al-politic, structura economică şi socială a societăţii, ierarhia valorilor 
morale, legislaţia penală şi aplicarea ei şi multe altele.

Cel mai eficient mijloc de a lupta şi de a învinge fenomenul de crimi-
nalitate violentă îl reprezintă prevenirea acesteia. Cu toţii înţelegem perfect 
că este cu mult mai uşor să previi o faptă violentă decât să pedepseşti în 
anumite moduri această faptă şi să suporţi toate urmările care survin.

,,Deşi prevenirea criminalităţii este considerată drept obiectivul princi-
pal al politicii penale, totuşi ea rămâne inuficient definită din punct de vedere 
teoretic” [6, p. 104]. Autorul Долгова А.И., în lucrarea sa, de asemenea, defi-
neşte prevenirea criminalităţii ca „impactul intenţionat al statului, societăţii, 
persoanelor fizice şi juridice asupra proceselor de determinare şi cauzalitate 
a criminalităţii, pentru a preveni implicarea unor noi persoane în infracţiuni, 
comiterea de noi acte criminale şi extinderea criminalizării relaţiilor sociale” 
[1, p. 435].

O categorie esenţială a prevenirii criminalităţii violente o reprezintă or-
ganele de drept din care fac parte şi subdiviziunile Ministerului Afecerilor In-
terne.  Acestea ,,exercită un volum imens de activităţi referitoare la prevenirea 
special-criminologică a criminalităţii. Rolul lor specific în acest domeniu este 
determinat de diversitatea competenţei pe care o au, de spectrul larg al împu-
ternicirilor care le permit realizarea măsurilor operativ-investigative, proce-
sual-penale, administrative şi de altă natură în procesul prevenirii infracţiu-
nilor, precum şi de existenţa în structura lor a diferitor servicii şi subdiviziuni, 
inclusiv cele specializate în domeniul profilaxiei criminologice” [6, p. 110].

Un rol aparte şi foarte esenţial în combaterea criminalităţii violente de 
către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne îl joacă pregătirea profe-
sională a cadrelor didactice.

Astfel, se poate de spus că pregătirea profesională a cadrelor subdivi-
ziunii Ministerului Afacerilor Interne are loc în două etape. Prima etapă se 
referă la pregătirea profesională iniţială a cadrelor, iar a doua – la pregătirea 
profesională de perfecţionare a acestora.

În momentul în care vorbim despre pregătirea profesională iniţială a 
cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, ne referim la acea 
pregătire care este oferită la prima etapă a formării unor noi forţe din diver-
se structuri, care, pe lângă obligaţiunile de bază ce le posedă, mai au şi obli-
gaţia de a preveni, într-un anumit mod, criminalitatea; mai cu seamă – cea 
violentă. Aceasta se datorează faptului că angajaţii noi trebuie să deţină un 
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anumit diapazon de cunoştinţe şi o pregătire moral-psihologică, pentru a face 
faţă cerinţelor impuse de societate. Totodată, acestora li se explică influenţa 
criminalităţii asupra societăţii, li se explică factorii de bază care duc la apariţia 
acestora, din ce cauză aceasta este periculoasă pentru societate şi care sunt 
urmările care pot surveni din cauza acesteia.

Considerăm că angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne li se aduce la 
cunoştinţă de ce se acordă o atenţie sporită anume criminalităţii violente şi 
din ce cauză este necesar în mod obligatoriu de a o preveni. Lipsa unei astfel 
de pregătiri va duce la stoparea sau încetarea unei munci productive sau, mai 
bine zis, va împiedica buna funcţionare a întregului sistem poliţienesc.

Funcţiile de bază din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor In-
terne, care se ocupă nemijlocit şi cu prevenirea criminalităţii violente şi care 
necesită de a fi pregătite într-un mod profesionist, sunt: ofiţerii de investiga-
ţie, ofiţerii de sector, ofiţerii de patrulare şi ofiţerii de urmărire penală.

Astfel, ofiţerii de sector sunt pregătiţi de a preveni şi curma încălcări-
le de legi, determină acele circumstanţe ce favorizează comiterea lor şi iau 
măsuri pentru a le înlătura. Aceştia sunt printre primii informaţi de cetăţeni 
despre diverse conflicte casnice, despre diverse încălcări de orişice natură, 
despre cetăţenii care ar putea deveni potenţiali criminali violenţi, fiindcă duc 
un mod de viaţă anormal din cauza alcoolului, drogurilor, sărăciei etc. Aceş-
tia, de asemenea, trebuie să atragă o atenţie sporită şi persoanelor care deţin 
armă în mod legal în domiciliile lor şi a celor care şi-au ispăşit deja pedeapsa 
pentru o anumită faptă infracţională, pentru a nu permite ca ultimii să comită 
o oarecare recidvă mult mai gravă.

Ofiţerii de patrulare, de asemenea, au o importanţă deosebit de mare în 
prevenirea criminalităţii violente prin intermediul asigurării ordinii publice 
în străzi şi diverse locuri publice. Îndeplinindu-şi obligaţiunile de bază pe care 
le au, aceştia verifică locurile unde este posibil de a se săvârşi diverse tipuri de 
crime, depistează concentrările de persoane ce au un comportament agresiv, 
descoperă factorii ce ar putea duce la săvârşirea crimelor, după care anunţă şi 
celelalte servicii, pentru a acorda o atenţie sporită neregulilor depistate.

O importanţă aparte o au ofiţerii de investigaţie, care sunt pregătiţi de a 
contracara criminalitatea şi de a preîntâmpina infracţiunile ce se află la etapa 
de pregătire sau tentativă. De asemenea, aceştia mai sunt pregătiţi de a pre-
veni criminalitatea prin intermediul depistării şi înlăturării cauzelor ce favo-
rizează apariţia acesteia.

Pe lângă cele menţionate anterior, se poate de spus că într-o societate 
care luptă cu criminalitatea violentă, o importanţă majoră o au şi relaţiile din-
tre poliţişti şi cetăţeni. Anume ofiţerii de sector, ofiţerii de investigaţie şi ofi-
ţerii de patrulare sunt acele persoane care se află într-o permanentă tangenţă 
cu societatea. Practic, se poate de spus că anume aceştia sunt cei care se află, la 
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orişice pas, în vizorul cetăţenilor. Ei sunt cei cărora li se atrage atenţia, de că-
tre cetăţeni, asupra persoanelor suspecte, care duc un mod de viaţă anormal, 
unde se află, de cele mai dese ori, grupurile de persoane cu un comportament 
ilicit, în ce locuri de cele mai dese ori se pot comite diverse crime grave; şi tot-
odată, anume ei sunt cei care efectuează diverse raiduri în scopul verificării şi 
profilaxiei locurilor respective.

La fel, în planul preîntâmpinării crimelor violente, categoriile date de 
angajaţi al Ministerului Afacerilor Interne sunt învăţaţi că este foarte impor-
tantă şi profilaxia victimologică. Ea urmează să se bazeze pe depistarea pă-
timaşilor potenţiali şi înlăturarea comportamentului lor nechibzuit, riscant, 
uşuratic, desfrânat sau provocator. Aceasta se înfăptuieşte prin intermediul 
şedinţelor cu locatarii curţilor şi informarea cetăţenilor prin intermediul bro-
şurilor şi panourilor informative.

Ofiţerii de urmărire penală, prin intermediul efectuării urmăririi penale, 
trebuie să fie pregătiţi de a sesiza corect, care sunt cauzele şi condiţiile care au 
stat la baza, sau care au favorizat săvârşirea tuturor genurilor de infracţiuni; 
mai cu seamă a celor ce constituie o violenţă mai sporită. De asemenea, aceş-
tia sunt pregătiţi pentru a acumula toate probele necesare, după care trans-
mit cauzele penale procurorilor, cu diverse propuneri legale de sancţionarea 
faptelor ilicite. Astfel, datorită acestui fapt şi a pedepselor date făptuitorilor 
faptelor criminale, se împiedică apariţia recidivei criminale.

Totodată, în cadrul pregătirii profesionale, toţi angajaţii subdiviziunilor 
Ministerului Afacerilor Interne, sunt dotaţi cu cunoştinţe din domeniul psi-
hologiei. Aceasta îi ajută pe angajaţi să pătrundă în gândirea infractorului, să 
găsească un numitor comun cu acesta, pentru a putea ulterior să finalizeze 
urmărirea penală cu brio.

Pe lângă cele menţionate anterior, datorită schimbărilor ce survin în so-
cietatea noastră, criminalitatea violentă se află într-o permanentă schimbare. 
Fapte infracţionale din această categorie devin mult mai sofisticate, gândite 
şi greu de demonstrat. Din această cauză, pentru a putea lupta şi preveni pe 
viitor apariţia unor astfel de crime, este nevoie de o continuă pregătire, şi anu-
me – perfecţionarea cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

Este necesar ca în cadrul orelor de pregătire profesională, ce are şi tre-
buie să aibă loc, în mod obligatoriu, în fiecare subdiviziune a Ministerului Afa-
cerilor Interne, tuturor funcţionarilor să le fie aduse la cunoştinţă care sunt 
cauzele ce stau la baza formării criminalului violent; care din aceste cauze 
existau de mai mult timp şi care din ele au apărut mai recent; ce strategii de 
luptă şi măsuri de prevenire a criminalităţii violente nu mai sunt utile; şi mul-
te altele. La fel, trebuie să li se prezinte noi tactici şi stategii eficiente de luptă 
cu criminalitatea violentă, care să se dezvolte concomitent, sau chiar mai ra-
pid ca modalităţile de comitere a crimei violente.
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Concluzie. În baza celor expuse pe parcursul cercetării, autorul este 
de părerea că pregătirea profesională a cadrelor subdiviziunilor Ministerului 
Afacerilor Interne este o premisă esenţială în dezvoltarea angajaţilor.

Combinând aceasta cu practica pe care o deţin, munca depusă de ei de-
vine mult mai eficientă, mult mai rezultativă, iar concomitent cu aceasta va 
creşte şi imaginea poliţiei faţă de societate.

Din ce cauză s-a acordat o atenţie aparte rolului pregătirii date în preve-
nirea criminalităţii violente? Din cauza că totalitatea infracţiunilor ce fac parte 
din categoria criminalităţii violente sunt cele mai periculoase pentru socie-
tate şi lezează în cel mai dur mod relaţiile şi valorile sociale din jurul nostru. 
Anume, dacă angajaţii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi 
capabili să lupte cu uşurinţă cu acest tip de criminalitate (dar cea mai uşoa-
ră luptă, după cum am menţionat, reprezintă prevenirea), celelalte tipuri de 
criminalităţi vor deveni doar mici obstacole pentru restabilirea şi menţinerea 
liniştii sociale.
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Introducere. În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 320 din  
27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, poliţia are 
rolul de a proteja viaţa, sănătatea, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor Republici Moldova [3, art. 2], prin activităţi de menţinere, asigu-
rare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi 

ÎMBUNĂTĂȚIREA FORMĂRII PROFESIONALE A PERSONALULUI 
POLIȚIENESC LA COMPARTIMENTELE INSTRUCȚIA TRAGERII 

ŞI INTERVENȚIA PROFESIONALĂ 

Radion ROTARU, 
şef al Catedrei ,,Instruire militară şi intervenţii profesionale” 

a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI

Rezumat
Pe parcursul ultimelor decenii, odată cu acutizarea conflictelor armate, ridicarea 

continuă a nivelului criminalităţii şi a terorismului, utilizarea în abuz a alcoolului şi a 
substanţelor narcotice, urmărim o creştere substanţială a nivelului traumatismelor pro-
vocate de arma de foc în general şi a schilodirilor cu armă de foc în particular: gloanţe, 
alice de vânătoare.

Pornind de la viziunea specialiştilor în domeniul dezvoltării profesionale asupra a 
ceea ce se aşteaptă a fi formarea profesională, au fost identificate unele obiective strategi-
ce care, odată atinse, fac posibilă transformarea viziunii în realitate. Obiectivele strategi-
ce sunt susţinute, la rândul lor, de obiectivele specifice şi planul anual de activităţi.

Formarea specializată, pregătirea şi perfecţionarea profesională a tuturor 
poliţiştilor au ca obiectiv general dezvoltarea şi managementul carierei acestora.

Cuvinte-cheie: armă, profesionalism, obiectiv de bază, etica profesională, angajaţi 
cu statut special.

Summary
Over the past decades, with the intensification of armed conflicts, the continuing 

rise in crime and terrorism, the abuse of alcohol and narcotic substances, substantially in-
crease the level of trauma through firearms in general and firearm fractures in particular: 
bullets , alice hunting.

Starting from the vision of professionals in the field of vocational training on what 
is expected of the training, some strategic objectives have been identified which, once at-
tained, make it possible to transform the vision into reality. Strategic objectives are also 
backed up by the specific objectives and the annual activity plan.

The specialized training, training and professional development of all the citizens 
have as a general objective the development of their careers.

Keywords: weapon, profesionalism, basic objective, professional ethics, employee 
with special status.
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de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor.
În procesul de îndeplinire a misiunii şi de realizare a sarcinilor cu 

care se confruntă funcţionarii publici cu statut special, aceştia din urmă sunt 
îndreptăţiţi să aplice, în numele legii, acţiuni concrete de constrângere cu 
caracter represiv. Practica arată că angajaţi poliţiei, atunci când îndeplinesc 
îndatoriri oficiale, în special în ceea ce priveşte suprimarea infracţiunilor, 
atunci când reţin persoanele care le-au comis, se confruntă deseori cu îm-
potrivirea şi nesupunerea faţă de cerinţele legale în momentul transferării 
bănuiţilor în custodia statului. Contradicţia şi nesupunerea faţă de cerinţile 
legale sunt exprimate nu numai în neîndeplinirea pasivă a cererilor angajaţi-
lor poliţiei, ci şi în săvârşirea de atacuri asupra lor, inclusiv prin folosirea de 
arme sau alte obiecte periculoase. Astfel, se creează o ameninţare la adresa 
vieţii şi sănătăţii angajaţilor poliţiei.

Conţinut de bază. În cele ce urmează se prezintă statistica Inspec-
toratului General al Poliţiei  al MAI privind incidentele cu arma de foc, cu 
implicarea angajaţilor poliţiei, în perioada anilor 2015-2020:
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1 2015 29 8 20 1
2 2016 21 2 19
3 2017 22 7 15
4 2018 14 6 7 1
5 2019 14 6 8
6 2020 

(9 luni)
17 4 13

O analiză mai amplă a datelor statistice, precum şi informaţiile pre-
zentate în rapoartele de activitate a subdiviziunilor specializate ale MAI, ne 
demonstrează că principalele motive care au condus la decesul şi rănirea 
angajaţilor sunt lipsa profesionalismului din partea poliţiştilor, lipsa de pre-
gătire psihologică de a îndeplini sarcini operaţionale, neglijenţa şi lipsa dis-
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ciplinei în îndeplinirea îndatoririlor oficiale [1, p. 7]. În mod regulat, pe in-
ternet apar filmuleţe despre opunerea de rezistenţă faţă de angajaţii poliţiei 
şi despre comiterea de atacuri asupra acestora, pentru a-i împiedica să îşi 
îndeplinească îndatoririle oficiale.

În condiţiile moderne, pentru ca Poliţia ca organ de ocrotire a norme-
lor de drept să-şi îndeplinească cu eficienţă misiunile de protecţie a vieţii, 
sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor omului, de contracarare a criminalităţii, 
de protejare a ordinii şi a siguranţei publice, este nevoie ca poliţistul să 
posede cunoştinţele, calităţile şi abilităţile necesare activităţii în domeniul 
protecţiei ordinii publice în teren, în domeniul cunoaşterii temeiului legal 
şi al tacticii utilizării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.

În acest sens, este meritoriu de menţionat că în conformitate cu preve-
derile art. 27 al Legii nr. 288 din 16.12.2016 cu privire la funcţionarul public 
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pct. 8 subpct. 3) 
lit. i) şi pct. 11 subpct. 10) din Regulamentul privind organizarea şi funcţi-
onarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 778 din 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea asigurării caracterului unitar şi coerent de organizare şi desfăşura-
re a formării profesionale continue [4] a fost emis ordinul MAI nr.114 din 04 
iunie 2017 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea pro-
fesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI”, 
care pentru moment este unica şi cea mai de preţ bază legală pentru forma-
rea profesională a ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, formarea profesi-
onală continuă a angajaţilor MAI se realizează prin următoarele modalităţi:

 Internă:
 –  în subdiviziunile MAI, la locul de muncă;
 –  în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI;

 Externă: în alte instituţii de învăţământ, autorităţi publice, organiza-
ţii, inclusiv partenerii de dezvoltare, din ţară sau din străinătate, prin cursuri 
de instruire, seminare, conferinţe etc.;

Autoinstruirea – care se realizează prin diferite forme, inclusiv la lo-
cul de muncă.

Odată cu angajarea în cadrul MAI în funcţii publice cu statut special, 
este obligatorie desfăşurarea cursurilor de iniţiere şi instruire în progra-
me de formare profesională. Aceste cursuri sunt necesare pentru a dobân-
di cunoştinţele şi abilităţile profesionale de bază indispensabile îndeplinirii 
sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, inclusiv în condiţiile legate de utilizarea 
forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.

În instituţile de învaţământ ale MAI, în cadrul formării profesionale 
a funcţionarilor publici cu statut special se acordă o atenţie deosebită do-
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bândirii de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi în domeniul ordinii şi siguranţei 
publice, tacticii de utilizare a forţei fizice, mijloace speciale şi arme de foc.

Cu toate acestea, statisticile de mai sus ne demonstreză că funcţionarii 
poliţiei nu respectă în permanenţă măsurile de securitate cu arma şi nu în-
totdeauna efectuează  acţiunile tactice necesare în ceea ce priveşte suprima-
rea infracţiunilor şi a infractorilor în cazul reţinerii lor. Din diverse motive 
ei nu cunosc prea multe despre particularităţile, temeiurile, condiţiile şi li-
mitele aplicării armelor de foc, a mijloacelor speciale sau a forţei fizice [5].

O cercetare detaliată ne demonstrează că printre ,,principalele motive 
pentru moartea şi rănirea angajaţilor în îndeplinirea îndatoririlor de servi-
ciu sunt: pregătirea profesională şi psihologică insuficientă a personalului 
pentru acţiuni în situaţii extreme, pierderea vigilenţei în tratarea suspecţilor 
şi deţinuţilor, încălcarea regulilor de circulaţie şi nerespectarea măsuri-
lor de securitate atunci când utilizează mijloace de transport; teama de 
consecinţele juridice ale utilizării armelor şi mijloacelor speciale” [2, pct. 3].

Realitatea este că prezenţa uniformelor şi a unui certificat de serviciu 
care arată apartenenţa angajaţilor la forţele de ordine nu garantează îndepli-
nirea de către cetăţeni şi, în special, de către infractori a cerinţelor legale ale 
angajaţilor de poliţie. Acest lucru se datorează faptului că angajaţii poliţiei 
nu se bucură de autoritatea corespunzătoare în societate. O parte a societăţii 
de astăzi în mod sistematic şi conştient încalcă legea, o altă parte a societăţii 
pune sub semnul întrebării legitimitatea acţiunilor angajaţilor de poliţie, în 
legătură cu aceasta nu întotdeauna îndeplinesc cererile acestora, alţii cred 
că îşi pot apăra în mod independent drepturile.

În prezent, în rândul cetăţenilor, în special în rândul tinerilor, sunt 
populare secţii şi şcoli de arte marţiale de diferite stiluri, unde, pentru o re-
compensă, oricine poate dobândi abilităţi de  luptător şi a-şi dezvolta apti-
tudinile fizice.

Afirmaţiile prezentate supra creează premisele reale pentru contra-
cararea fizică a angajaţilor de poliţie în cursul activităţilor operaţionale. 
Pentru a acţiona ca un garant real al drepturilor şi libertăţilor omului şi 
ale cetăţenilor, pentru a fi un adevărat avocat al cetăţenilor împotriva 
infracţiunilor ilegale şi criminale, angajatul  poliţiei trebuie să fie pregătit 
tactic şi fizic pentru a acţiona în condiţii legate de folosirea forţei fizice, mij-
loacelor speciale şi armei de foc.

Urmare a celor expuse, consider necesar ca în procesul de formare 
profesională continuă a angajaţilor în cadrul subdiviziunilor MAI, la locul 
de muncă, să fie incluse exerciţii speciale care să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea pregătirii psihologice, fizice şi tactice a poliţiştilor, precum şi de 
formare a abilităţilor de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi arme-
lor de foc, în condiţii reale de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. Dintre cele 
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mai necesare sunt:
Exerciţiul „primirea-predarea armei din dotare” – are ca scop să dez-

volte capacitatea de însuşire a măsurilor de siguranţă în timpul primirii-pre-
dării armei din dotare, în timpul executării serviciului, curăţirii şi ungerii 
acesteia.

Exerciţiul „contactare şi legitimare a persoanei” – are ca scop prelucra-
rea abilitaţilor de orentare rapidă în teren, comunicare, analiză a gradualităţii 
intervenţiei, plasare corectă a echipei, efectuare a avertizărilor/ somărilor, 
învăţare a tehnicilor de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi armei 
de foc, pentru evitarea atacurilor şi a unei eventuale agresiuni.

Exerciţiul „disponibilitatea rapidă a armelor (mijloacelor speciale) în 
stare de luptă în cazul unui atac brusc asupra unui angajat de poliţie” – al 
cărui scop este dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de preluare rapidă 
a scoaterii pistolului (mijloacelor speceale) din toc şi aducerea acestora în 
stare de luptă în condiţii de deplasare la distanţa optimă de la atacator.

Exerciţiul „tehnici de deplasare şi cercetare a încăperilor – locuri posi-
bile unde infractorii se pot ascunde” – are drept scop instruirea angajaţilor 
poliţiei să inspecteze clădirile, structurile şi alte spaţii, precum şi să reţină 
şi să examineze infractorii şi răufăcătorii, respectând acţiunile de securitate 
personală şi dacă este necesar, să aplice mijloacele speciale şi armele de foc 
în condiţii de spaţiu limitat.

Exerciţiul „Reţinerea şi efectuarea percheziţei unui infractor înarmat 
după depăşirea drumului de obstacole”, al cărui scop este de a dezvolta la 
angajaţii Ministerului Afacerilor Interne calităţile morale, de voinţă puter-
nică şi rezistenţă fizică deosebită, ceea ce le va permite să efectueze acţiuni 
tactice pe fundalul oboselii şi al altor factori de confuzie.

Exerciţiile de mai sus pot fi practicate în cadrul unor discipline pre-
cum: „Intervenţia profesională”, „Modulele profesionale” sau „Activitate 
practică complexă: instrucţia tragerii şi pregătirea fizică”.

Aceste exerciţii, cu excepţia depăşirii obstacolelor şi primirii-predării 
armei, pot fi efectuate în orice localitate, inclusiv pe stradă în aproape toa-
te condiţiile meteorologice, ceea ce asigură faptul că angajatul poliţiei este 
gata să îndeplinească sarcini operaţionale în condiţii reale şi nu numai în o 
sală de sport sau un poligon tactic. Un aspect important este că exerciţiile de 
mai sus trebuie efectuate în uniforme de zi cu zi sau în haine asemănătoare 
uniformei unui angajat al poliţiei, cu purtarea obligatorie a armei în toc, cu 
cătuşe şi cu un baston cel puţin. Acest lucru este necesar pentru a se asigura 
că uniformele nu împiedică angajatul poliţiei să efectueze mişcări în timp 
ce imobilizează infractorii. Nu este un secret faptul că uniforma unui anga-
jat al poliţiei este departe de a fi întotdeauna adaptată pentru acţiuni acti-
ve de urmărire, reţinere a delincvenţilor şi infractorilor, pentru a suprima 
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infracţiunile şi contravenţiile.
În contextul celor precizate, putem concluziona că executarea re-

gulată de către angajaţii poliţiei în subdiviziunile MAI, la locul de muncă a 
exerciţiilor de mai sus în cadrul lecţiilor de pregătire profesională va asigura 
formarea calităţilor morale şi de voinţă puternică necesare, un sentiment 
de încredere în sine şi un nivel adecvat de pregătire fizică şi tactică, care în 
cele din urmă conduc la îndeplinirea cu succes a sarcinilor operaţionale şi 
de serviciu şi va asigura o eficienţă ridicată în procesul de acţiune în scop de 
serviciu.
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„Nicio femeie nu e frumoasă sau urâtă până nu ajungi să o cunoşti.” 
Marin Preda

Abordarea criminalităţii feminine cu toate specificităţile ce le compor-
tă este un imperativ ce rezidă în consecinţele pe care acest fenomen le are 
asupra societăţii, astfel încât, termenul „femeie-infractor” trebuie să dispa-
ră, femeia are alte roluri în societate. În Republica Moldova încă nu există 
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PENTRU SUBDIVIZIUNILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

ÎN VEDEREA COMBATERII CRIMINALITĂȚII FEMININE
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Rezumat
În structura criminalităţii, un loc aparte îl ocupă criminalitatea feminină, care, 

deşi comparativ cu criminalitatea masculină este mai puţin pronunţată, are un impact 
negativ evident asupra evoluţiei societăţii. În acest articol, autorul abordează multilate-
ral fenomenul criminalităţii feminine, prin prisma interpretărilor doctrinare, a practicii 
judiciare, a datelor statistice, evidenţiind specificul acestui gen de criminalitate şi ac-
centuând rolul pregătirii  profesionale a cadrelor din MAI în vederea elaborării şi imple-
mentării unor mecanisme eficiente de combatere a infracţiunilor comise de femei.

Cuvinte-cheie: criminalitate feminină, prevenirea criminalităţii feminine, investi-
garea infracţiunilor, specificul criminalităţii feminine.

Summary
In the structure of criminality, a special place is occupied by feminine criminality, 

which, although compared to male crime is less pronounced, has an obvious negative 
impact on the evolution of society. In this article, the author multilaterally describes the 
feminine criminality relying on the doctrinal interpretations, judicial practice, statistical 
dates, highlighting the specificity of this kind of criminality and emphasizing the role of 
the professional training of the employees of the Ministry of Internal Affairs in order to 
develop and implement effective mechanisms for combating the crimes committed by 
women.

Keywords: female criminality, prevention of feminine criminality, investigation of 
crimes, specificity of feminine criminality.
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un cadru legislativ şi interpretativ care să cuprindă toate aspectele legate 
de criminalitatea femeilor. Considerăm că cercetările în acest sens şi pregă-
tirea corespunzătoare a subdiviziunilor MAI în vederea combaterii acestui 
fenomen vor determina diminuarea la maximum a numărului infracţiunilor 
comise de femei.

Potrivit prevederilor Constituţiei, „Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, li-
bera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic re-
prezintă valori supreme şi sunt garantate [1, art. 1 alin. (3)]”. Atunci însă 
când aceste valori sunt prejudiciate sau sunt puse în pericol, statul intervine 
prin intermediul organismelor sale în vederea restabilirii ordinii de drept. 
Oricine încalcă ordinea juridică firească existentă în stat este tras la răspun-
derea prevăzută de lege, fără vreo deosebire. De altfel, în articolul 16 al Con-
stituţiei intitulat „Egalitatea” este stipulat că  „Toţi cetăţenii Republicii Mol-
dova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau de origine socială [1]”.

În ceea ce priveşte răspunderea penală, legea penală prevede că „Per-
soanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în faţa legii şi sunt supuse 
răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opi-
nii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă 
la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie [2, art. 5 alin. 
(1)]”.  Astfel, criminalitatea comisă de femei este susceptibilă de răspundere 
în aceeaşi măsură cu cea a bărbaţilor.

O influenţă negativă asupra comportamentului femeii o exercită dis-
proporţia şi contradicţiile din familie. Astfel încât femeia supusă umilinţei, 
violenţei domestice, femeia care munceşte din greu pentru un salariu mic 
şi căreia nu-i ajung suficiente resurse pentru a-şi întreţine familia, din ce în 
ce mai greu reuşeşte să-şi îndeplinească rolul de „paznic” al căminului soci-
al. Specific pentru RM este egoismul forţat care condiţionează comiterea de  
către femei a celor mai grave infracţiuni contra persoanei: omor intenţionat, 
cauzarea leziunilor corporale grave, omorul pruncului de către mamă, cauza 
acestor fapte fiind durata relaţiilor ostile dintre parteneri în familie, gelozie, 
violenţa domestică, relaţii intime dezordonate, precum şi tendinţa la un trai 
mai bun (recurgând la şantaj, escrocherie) [3, p. 126].

Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică al RM 
despre nivelul infracţionalităţii în RM în anul 2017, numărul infracţiunilor 
înregistrate este în scădere. În 2017, pe teritoriul republicii au fost înregis-
trate 35,6 mii de infracţiuni, înregistrând o scădere de 15,0% faţă de anul 
precedent, iar comparativ cu anul 2013 nivelul infracţionalităţii a scăzut cu 
6,8%. Cel mai înalt nivel al infracţionalităţii este înregistrat în rândul băr-
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baţilor, femeile constituind o cotă mai mică în numărul persoanelor care au 
comis infracţiuni (8,0%). Femeile sunt implicate în comiterea infracţiunilor 
grave în proporţie de 20,2% din totalul femeilor, comparativ cu 17,1% din 
bărbaţi. Bărbaţii sunt implicaţi mai mult în săvârşirea infracţiunilor în do-
meniul transporturilor, huliganism, iar femeile în săvârşirea furturilor, es-
crocheriilor şi infracţiunilor legate de droguri [4].

Comparativ cu bărbaţii, femeile încalcă legea la o vârstă mai înaintată. 
Astfel, cel mai frecvent comit infracţiuni femeile în vârstă de 30 şi mai mulţi 
ani (55,7%) şi cele în vârstă de 18-24 ani (21,3%), iar în cazul bărbaţilor 
acest indicator constituie 48,3% şi 25,7%. Circa 27,8% din bărbaţi şi 5,1% 
din femei în vârstă de 30 de ani şi peste au fost în stare de ebrietate în mo-
mentul săvârşirii infracţiunii, cel mai frecvent aceştia au comis infracţiuni în 
domeniul transportului. Fiecare al treilea bărbat deţinut va avea vârsta de 
20-29 de ani, iar fiecare a doua femeie deţinută va avea între 30-39 de ani. 
Totodată, nici o femeie în vârstă de până la 20 de ani nu este deţinută, în timp 
ce 4,7% din bărbaţii deţinuţi au sub 20 de ani.

Datele statistice demonstrează că şi numărul infracţiunilor săvârşite 
de minori este în descreştere.

2013 2014 2015 2016 2017

Infracţiuni săvârşite 
de minori 1 142 1 166 998 941 798

de fete 89 84      78 78 103
de băieţi 1 053 1 082 920 863 695

Analizând informaţia prezentată în tabelul de mai sus, conchidem că, 
deşi per ansamblu numărul infracţiunilor comise de minori, comparativ cu 
anii precedenţi, este în descreştere, observăm o creştere a numărului de in-
fracţiuni comise de fete. Acest fapt implică necesitatea unei intervenţii în 
special în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în rân-
dul minorelor.

Referitor la ponderea femeilor ca victime ale violenţei în familie, ace-
eaşi sursă menţionează că, cel mai des, victime ale violenţei domestice sunt 
femeile, în special cele de 35-64 de ani. În 2017, în urma violenţei domestice 
au suferit 760 de persoane, 73% dintre victime fiind femei.

Femeile într-o măsură mai mare sunt condamnate condiţionat compa-
rativ cu bărbaţii. În 2017, condamnarea condiţionată a fost stabilită pentru 
38 la sută din femei, comparativ cu 24 la sută din bărbaţi.

Potrivit principiului individualizării răspunderii penale şi pedepsei 
penale enunţat în CP al RM „La aplicarea legii penale se ţine cont de caracte-
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rul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat 
şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea pe-
nală [2, art.7 alin.(1)]”. Ținând cont că femeile comparativ cu bărbaţii într-o 
măsură mai mare sunt condamnate condiţionat, putem afirma că la aplicarea 
pedepselor se are în vedere că scopul pedepsei penale, în cazul majoritar al 
femeilor, poate fi atins şi prin condamnarea condiţionată a acestora.

În vederea apărării societăţii de orice atentate criminale, statul inter-
vine întotdeauna, în primul rând, prin mijloace juridice. Astfel, la art. 2 din 
CP al RM intitulat „Scopul legii penale” se stipulează că „(1) Legea penală 
apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, 
proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituţională, suveranita-
tea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi 
securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept. (2) Legea penală 
are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni [2]”.

Prevenirea infracţiunilor constituie un sistem complex multinivelar al 
organelor administraţiei publice, care exercită o influenţă anticriminogenă 
asupra obiectelor sociale în scopul neadmiterii încălcărilor normelor juri-
dico-penale şi neutralizării factorilor determinanţi ai acestora, constituită 
de subiecţii, obiectele şi măsurile activităţii de prevenire [5, p. 188]. Acti-
vitatea de prevenire trebuie să se bazeze pe anumite principii: legalitatea, 
umanitatea, fundamentarea ştiinţifică, democratismul, diferenţierea, opor-
tunitatea, planificarea, complexitatea [6, p. 187].

Organele afacerilor interne ocupă un loc aparte în sistemul subiec-
ţilor speciali de prevenire a infracţiunilor. Astfel, potrivit legii nr. 320 din 
27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, „Poliţia 
este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire 
a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a 
infracţiunilor şi contravenţiilor [7]”.

În literatura de specialitate s-a conturat ideea potrivit căreia profila-
xia infracţiunilor comise de femei va ajunge a fi eficientă doar în cazul când 
soarta femeii va deveni una din principalele probleme ale statului şi ale so-
cietăţii. Este nevoie de programe vaste de ajutorare a familiei şi a mamei. 
Situaţia economică dificilă, tensiunea socială nu permit realizarea acestor 
programe, deşi au fost elaborate anumite măsuri [5, p. 330].

Activitatea de prevenire a infracţiunilor comise de femei comportă 
trăsături specifice. În vederea prevenirii criminalităţii feminine, funcţiona-
rii Poliţiei vor întreprinde măsuri în vederea identificării persoanelor pre-
dispuse să comită infracţiuni şi exercitării influenţei educative asupra lor, 
determinării şi înlăturării factorilor care generează comiterea infracţiunilor. 
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Vor fi cercetate rezultatele analizei operative pe linia de activitate, teritoriul 
deservit; materialele cauzelor penale aflate în procedură; datele practicii 
administrative; informaţiile primite pe cale operativă; materialele activităţii 
gărzilor populare şi a altor formaţiuni obşteşti, implicate în menţinerea ordi-
nii publice şi în combaterea criminalităţii; informaţiile prezentate de mass-
media etc.

Astfel, vor fi puse la evidenţă femeile care au comis anterior infracţi-
uni, cele care au fost condamnate condiţionat, cele care săvârşesc frecvent 
contravenţii sau alte încălcări de lege, care întreţin legături cu mediul crimi-
nal, cele care duc un mod de viaţă amoral, care nu au o ocupaţie stabilă sau 
cele care abandonează studiile, dar şi femeile care sunt victime ale violenţei 
în familie şi care sunt predispuse la săvârşirea infracţiunilor din motive de 
ură, răzbunare. La această categorie se referă şi femeile care provin din fa-
milii social-vulnerabile, întrucât analiza datelor statistice demonstrează că 
motivele social-economice sunt principalele care determină săvârşirea in-
fracţiunilor de către femei. Ținând cont de faptul că femeile încalcă legea la o 
vârstă mai înaintată comparativ cu bărbaţii, este necesar de a ne centra aten-
ţia anume asupra categoriilor de femei cu vârsta cuprinsă între 30-39 de ani.

Vor fi puse la evidenţă şi anumite categorii de femei, care, profitând de 
situaţia lor favorabilă în diverse circumstanţe, recurg la escrocherii, fapt ce 
demonstrează abilităţile lor de manipulare, de inducere în eroare. Întrucât 
infracţionalitatea legată de droguri este în creştere, acest fenomen presu-
pune atragerea pe larg şi a femeilor. Astfel, femeile atrase în consumul de 
droguri pot fi implicate ulterior şi în activităţi ilegale legate de droguri.

Ulterior punerii la evidenţă a acestor categorii de femei, vor fi apli-
cate măsuri profilactice în vederea determinării acestora de a nu recurge 
la un comportament criminal. Prin diverse discuţii ale organelor de poliţie, 
organelor care acordă asistenţă socială, psihologi şi alţi specialişti în dome-
niu, femeile vor fi convinse să-şi schimbe modul de viaţă, să respecte legea, 
să manifeste un comportament moral. În unele cazuri, la aceste măsuri pot 
participa şi membri ai familiei, rude care vor putea exercita o influenţă edu-
cativă asupra acestor categorii de femei.

Constrângerea va fi aplicată atunci când măsurile de convingere s-au 
dovedit a fi insuficiente sau ineficiente. În general, în privinţa femeilor se 
aplică măsurile de constrângere neprivative de libertate, având în vedere 
faptul că acestea au în îngrijire copii. În cazurile nesupunerii la acţiunile pro-
filactic-educative se va recurge la aplicarea de sancţiuni contravenţionale 
sau se vor aplica măsuri educative şi de protecţie conform deciziei instanţei 
de judecată.

Având în vedere faptul creşterii numărului de infracţiuni comise de 
minore (13% din numărul total de infracţiuni comise de minori) deşi, per 
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ansamblu, numărul infracţiunilor comise de minori este în descreştere, tre-
buie pus accentul pe educaţia acestora în familie, cât şi în cadrul instituţiilor 
de învăţământ, în spiritul respectării legilor şi tuturor normelor morale.

Printre multiplele atribuţii ale OAI, un rol aparte îi revine activităţii de 
investigare a infracţiunilor, esenţa acestei activităţi constând în relevarea 
tuturor aspectelor legate de infracţiunea comisă, acumularea tuturor probe-
lor care vor contribui la înfăptuirea echitabilă a justiţiei. Potrivit unor autori, 
descoperirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, strânge-
rea şi administrarea probelor, tragerea la răspundere penală se constituie 
într-o activitate complexă, desfăşurată de organe specializate ale statului [8, 
p. 3].

În calitate de sarcină primordială, investigarea (descoperirea) infrac-
ţiunilor este determinată de un şir de acte normative ce reglementează ac-
tivitatea organelor cu competenţe în acest domeniu. Astfel, în Legea privind 
statutul ofiţerului de urmărire penală este prevăzută obligaţia acestuia de 
a efectua acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii infracţiunii şi 
fixării probelor care confirmă săvârşirea ei [9].

Un rol important îl are şi activitatea specială de investigaţii. Cadrul 
legislativ care reflectă esenţa acestei activităţi este Legea privind activita-
tea specială de investigaţii, care prevede drept una din sarcinile activităţii 
speciale de investigaţii relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curma-
rea, descoperirea infracţiunilor şi a persoanelor care le organizează şi/sau le 
comit [10, art. 2]. Drept consecinţă, potrivit prevederilor art. 11 al aceleiaşi 
legi, ofiţerii de investigaţii sunt obligaţi să întreprindă, în conformitate cu 
competenţa lor, toate măsurile necesare pentru protecţia drepturilor şi li-
bertăţilor omului, a tuturor formelor de proprietate, ocrotite de lege, pentru 
asigurarea securităţii publice şi a statului [11].

În teoria şi practica naţională, nu se face o diferenţă între investiga-
rea infracţiunilor comise de bărbaţi şi investigarea infracţiunilor comise de 
femei, aplicându-se principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor. De ase-
menea, nu există o procedură specială care ar prevedea condiţii speciale de 
urmărire penală şi de judecare a infracţiunilor comise de femei, cum ar fi, 
de exemplu, procedura în cazurile cu minori sau persoane care se bucură de 
imunitate. Cu toate acestea însă, există particularităţi ale investigării crimi-
nalităţii feminine, unele din acestea sunt prevăzute şi de legiuitor.

De exemplu, la investigarea infracţiunilor comise de femei, la efec-
tuarea examinării corporale, se va ţine cont de sexul infractorului, astfel 
încât persoana care efectuează urmărirea penală nu asistă la examinarea 
corporală a unei persoane de sex opus dacă este necesară dezbrăcarea aces-
teia. În acest caz, examinarea corporală se face de către un medic [11, art. 
119 alin. (4)].
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La efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiilor sau în cadrul 
altor acţiuni de urmărire penală, se va acorda atenţie urmelor sau altor cor-
puri delicte care pot aparţine unei femei.

Audierea femeii în calitate de bănuit/ învinuit poate fi efectuată dese-
ori la domiciliul acesteia, întrucât prezenţa copiilor pe care îi poate avea în 
îngrijire poate determina imposibilitatea prezentării la organul de urmărire 
penală. Totodată, ofiţerul de urmărire penală va recurge la cunoştinţele sale 
de psihologie şi va aplica o tactică de audiere cât mai potrivită în raport cu 
personalitatea femeii. Ar mai fi oportun de invitat la audiere şi un specialist-
psiholog. Aceeaşi tactică va fi utilizată şi la desfăşurarea confruntării.

În vederea investigării infracţiunilor comise de femei, de asemenea, 
poate fi efectuată urmărirea informativă în cadrul dosarelor speciale. În ve-
derea culegerii de informaţii despre femeia bănuită de comiterea unei in-
fracţiuni, se va ţine cont de interesele acesteia, de personalitatea ei, de lo-
curile frecvent vizitate de ea, ocupaţie, relaţiile sale cu familia, rudele etc. 
Ar fi necesar ca în cadrul subdiviziunilor specializate, de către ofiţerii de 
investigaţii să fie pornite dosare analitice pe linia infracţiunilor comise de 
femei, fapt care ar permite o mai bună concentrare şi analiză a informaţiei 
referitoare la criminalitatea feminină şi o intervenţie mai eficientă în vede-
rea combaterii infracţionalităţii feminine.

La aplicarea măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor pre-
ventive faţă de femei, menţionăm că, pe lângă prezenţa temeiurilor prevăz-
ute de lege, trebuie să se ţină cont şi de personalitatea femeii, necesitatea 
aplicării acestor măsuri şi consecinţele lor asupra familiei, copiilor, deoa-
rece reţinerea sau arestul preventiv al femeii poate lipsi copiii de îngrijirea 
părintească, deoarece în multe din cazuri femeile sunt unicele care îngrijesc 
de copii.

Întrucât femeile de cele mai dese ori sunt victime ale violenţei în fami-
lie sau ale altor infracţiuni de violenţă, precum şi a uşurinţei de constrângere 
a acestora, acestea pot săvârşi fapte infracţionale aflându-se în stare de le-
gitimă apărare sau fiind constrânse fizic sau psihic. În privinţa femeilor se 
poate recurge şi la aplicarea liberării de răspundere penală. Dacă însă s-a 
constatat necesitatea aplicării unei pedepse faţă de femei, menţionăm că 
legiuitorul prevede câteva criterii de individualizare a pedepsei, precum şi 
circumstanţe care atenuează sau agravează răspunderea. Astfel, la stabilirea 
categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravi-
tatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, 
de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de 
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, pre-
cum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia [2, art. 75].   Faţă de femei 
se manifestă şi prin aplicarea faţă de acestea a liberării de pedeapsă penală 
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prin amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au 
copii în vârstă de până la 8 ani.

O prerogativă a Republicii Moldova în condiţiile sale actuale de dez-
voltare o constituie consolidarea legalităţii şi combaterea criminalităţii. Ast-
fel, o importanţă deosebită o are impulsionarea prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor. În acest sens accentuăm rolul incontestabil pe care îl joacă 
subdiviziunile MAI, fiind necesară o perfecţionare permanentă a pregătirii 
cadrelor în vederea combaterii diverselor forme de criminalitate, inclusiv a 
criminalităţii feminine, care, după cum rezultă din cercetările efectuate, are 
specificul său şi necesită o intervenţie cât mai raţională, mai ales în direcţia 
prevenirii infracţiunilor comise de femei.
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Резюме
Основное внимание в данном исследовании обращено к опыту подготовки 

кадров для правоохранительных органов в странах романо-германского типа, 
учитывая общую для стран романо-германского типа и Украины характери-
стику - правовая семья. Аналитическое исследование в форме сравнительной 
характеристики направлено на изучение определенных методик и приемов за-
рубежных стран, которые используются ими во время служебно-боевой подго-
товки полицейских.

В статье приведены результаты сравнительного исследования по поводу 
профессиональной подготовки полицейского Украины и ФРГ. В частности, обра-
щено внимание на полезной для Украины и мотивировала курсантов к высоким 
достижениям в учебе. Не будем анализировать структуру учебных заведений, 
где можно получить специальное (полицейское) образование, потому что она 
несколько похожа во многих государствах, а обратим внимание именно на осо-
бенности подготовки кадров. В частности, в ФРГ считают, что главным в фор-
мировании полицейского как профессионала является высокий уровень его под-
готовки, поэтому на одного курсанта здесь тратят до 60 000 евро, так как его 
учат не просто бегать и стрелять, а создают комплексные тренировки: пре-
следование авто и лиц в городских и сельских условиях, в условиях горного или 
равнинного ландшафта, стрельба по движущимся целям и с физической нагруз-
кой. Кроме того, полицейские должны заниматься различными видами спорта, 
среди которых плавание, спортивная стрельба, силовые виды т.д.

Кроме того, рассмотрен вопрос необходимости прохождения соответ-
ствующей подготовки лицам, которые в дальнейшем будут назначены на руко-
водящие должности.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, страны романо-герман-
ского типа, психологическая подготовка, физическая подготовка.

Abstract
The main attention in this study is drawn to the experience of training personnel 

for law enforcement agencies in the countries of the Romano-Germanic type, taking into 
account the characteristic common to the countries of the Romano-Germanic type and 
Ukraine - the legal family. Analytical research in the form of a comparative characteristic 
is aimed at studying certain methods and techniques of foreign countries, which are used 
by them during the service and combat training of police officers.

The article presents the results of a comparative study on the professional 
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Залогом эффективного обеспечения общественной безопасности 
и порядка, охраны прав и свобод человека и противодействия 
преступности является подготовка квалифицированного 
персонального состава Национальной полиции Украины. Сегодня наше 
государство перенимает полезный мировой опыт и определенные 
стандарты, способствующие развитию гражданского общества и 
становлению Украины как правового государства. Это касается и 
правоохранительных структур, среди которых главное место занимает 
полиция, которая имеет едва ли не самый тесный контакт с населением. 
Особенно острым вопрос становления правоохранительной системы 
по принципам верховенства права и законности стал в 2015 году, когда 
милиция была реорганизована в центральный орган исполнительной 
власти - Национальную полицию Украины, которая не только 
взаимодействует с населением на принципах партнерства, но и служит 
обществу путем выполнения ряда задач, заложенных в нормативно-
правовом акте, регламентирующем работу полиции - Законе Украины 
«О Национальной полиции» от 2 июля 2015 [1].

Одним из самых важных этапов формирования новой 
системы заключается в подготовке высококвалифицированных 
кадров, знающих не только правовые нормы, но и обладающими 
специальными умениями и навыками. Это заключается в умении 
применять тактические знания, обращении с огнестрельным оружием 
в различных ситуациях, а также правильной оценке ситуации, и 
принятии аргументированного законного решения.

Полицейские системы некоторых зарубежных стран, таких 
как: Франции, Германии, Швейцарии и многих других имеют 

training of a police officer in Ukraine and FRN. In particular, attention was paid to what 
was useful for Ukraine and motivated the cadets to high academic achievements. We will 
not analyze the structure of educational institutions where you can get a special (police) 
education, because it is somewhat similar in many states, but we will pay attention 
precisely to the peculiarities of personnel training. In particular, in Germany they believe 
that the main thing in the formation of a police officer as a professional is a high level of 
his training, therefore they spend up to 60,000 euros per cadet, since they teach him not 
just to run and shoot, but create complex trainings: the pursuit of cars and persons in 
urban and rural conditions, in mountainous or flat terrain, shooting at moving targets 
and with physical activity. In addition, police officers must practice various sports, 
including swimming, shooting sports, power sports, etc.

In addition, the issue of the need for appropriate training for persons who will 
later be appointed to leadership positions was considered.

Key words: vocational training, countries of the Romano-Germanic type, 
psychological training, physical training.
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значительно более длинную историю становления, чем украинский, 
поэтому опыт предыдущих поколений несколько веков спустя 
наложили определенные стандарты организации структуры, 
выполнение функциональных обязанностей и подготовки кадров для 
правоохранительной системы. И хотя времени для испытания тех или 
иных способов организации системы правоохранительных органов 
в целом в этих странах было значительно больше, чем в Украине, 
наше государство также имеет опыт в сфере защиты и охраны прав и 
свобод человека и гражданина. Сегодня продолжается учредительный 
процесс Национальной полиции Украины и одним из ключевых задач 
этого органа является подготовка профессионального персонального 
состава. Стоит заметить, что существует взаимосвязь понятий 
«имиджа» и «профессионализма»: имидж любого органа, учреждения, 
организации и т.п. зависит от профессионализма его сотрудников, 
также непрофессионализм в работе, отсутствие необходимых знаний и 
умений личного состава определенной структуры приводит к падению 
ее имиджа среди населения.

Основное внимание в данном исследовании обращено к опыту 
подготовки кадров для правоохранительных органов в странах романо-
германского типа, учитывая общую для стран романо-германского 
типа и Украины характеристику - правовая семья. Аналитическое 
исследование в форме сравнительной характеристики направлено 
на изучение определенных методик и приемов зарубежных стран, 
которые используются ими во время служебно-боевой подготовки 
полицейских.

В страны романо-германского типа правовой системы 
входят государства: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Испания, 
Швейцария, Португалия, Австрия, Венгрия и некоторые другие 
страны, однако проанализированы алгоритмы подготовки кадров 
правоохранительных органов именно государств Европейского 
континента [3].

Украинское видение полиции и взгляды вышеупомянутых 
государств на статус полицейского корпуса во многом сходятся. В 
частности, деятельность по организации полиции сходятся во мнении, 
которая определяет ее как деполитизированный правоохранительный 
орган с особым статусом, который выполняет функции по охране 
общественного порядка совместно с общественной администрацией 
[3, c. 27]. В украинском законодательстве полиция также выступает 
как деполитизированная структура, не имеющая особого статуса, 
однако является центральным органом исполнительной власти с 
четко очерченным кругом задач.
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По поводу организации образовательного процесса в Германии по 
подготовке кадров для работы в полиции, то стоит заметить, что у них 
существует хорошая практика, которая, возможно, была бы полезной 
для Украины и мотивировала курсантов к высоким достижениям в 
учебе. Не будем анализировать структуру учебных заведений, где 
можно получить специальное (полицейское) образование, потому что 
она несколько похожа во многих государствах, а обратим внимание 
именно на особенности подготовки кадров [3, c. 30-31; 4].

Не подвергается сомнению факт возглавления руководящих 
должностей в полиции Украины лицами, которые могут не иметь 
соответствующего для этого квалификационного уровня. Несмотря на 
то, что это явление не массовое, однако анализ зарубежной практики 
свидетельствует, что начальствующий состав за границей проходит 
определенную подготовку для того, чтобы не просто «руководить», а 
прежде всего понимать особенности своей деятельности и правильно 
организовывать работу.

Уместно подчеркнуть, что лишь 1% полицейских ФРГ завершают 
обучение в академии и занимают руководящие должности, однако 
такие лица, пройдя обучение на основе полипредметного подхода, 
в состоянии проводить операции и принимать решения, учитывая 
политические, социальные или экономические обстоятельства [3, c. 
29].

Стоит обратить внимание еще на один важный аспект подготовки 
полицейских в ФРГ, который касается не только систематического 
изучения правил и приемов стрельбы или безупречного знания 
материальной части оружия, а того, что на этих занятиях программой 
предусмотрено изучение психологии не только курсанта, который 
будет применять оружие в критических ситуациях, но и самого 
гражданина [4].

Что касается гражданина, то это может быть не обязательно 
преступник, но и обычный человек, который стал свидетелем 
этого. Несмотря на то, что применение огнестрельного оружия 
является своеобразным стрессом как для полицейского, так и других 
членов общества, то во время учебного процесса предоставляется 
преимущество в изучении психологических и поведенческих аспектов. 
Они заключаются в знании алгоритма действий в конкретной 
ситуации и несколько возможных вариантов выхода из нее, а также 
сканирования мотивов, намерений и возможной реакции того, с кем 
полицейский контактирует, выполняя служебный долг.

Итак, предлагается обращать внимание на вопросы подготовки 
начальствующего состава и прохождения кандидатами обучения в виде 
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усвоения необходимых правил и алгоритмов работы, а также боевой 
и физической подготовки перед занятием должности, связанной 
с высшим руководящим составом. Такая практика существует во 
многих странах романо-германского типа и лица, пройдя обучение на 
основе полипредметного подхода, в состоянии проводить операции 
и принимать решения, учитывая политические, социальные или 
экономические обстоятельства.
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În conformitate cu prevederile art. 263 alin. (1) CPP, plângerea este 
înştiinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică căreia i s-a 
cauzat un prejudiciu prin infracţiune.

Plângerea poate fi făcută în scris sau oral. În cazul în care plângerea 
este făcută oral, legea, prin intermediul art. 263 alin. (5) CPP, obligă ca aceas-
ta să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de persoana care declară 
plângere şi de persoana oficială a organului de urmărire penală.

„Plângerea, ca act de sesizare a organului de urmărire penală, nu tre-
buie confundată cu plângerea prealabilă, aceasta din urmă fiind, în acelaşi 
timp, o condiţie de pedepsibilitate şi procedibilitate”1. Cu alte cuvinte, plânge-
rea prealabilă este o condiţie asupra faptului de a fi susceptibil de pedeapsă 
şi de punere în mişcare a procedurii judiciare.

Susţinem părerea autorului Ion Neagu, care menţionează că plângerea 
prealabilă se deosebeşte de plângere şi prin faptul că, în timp ce ultima poate 
fi suplinită printr-un denunţ sau o sesizare din oficiu, plângerea prealabilă 
nu poate fi înlocuită cu nici o altă modalitate de sesizare2.

Plângerea trebuie să aibă o formă şi un conţinut juridic pentru a fi con-
siderată mijloc legal de sesizare a organului de urmărire penală. 

Astfel, portivit art. 263 alin. (3) CPP, plângerea trebuie să cuprindă: 
numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei 
care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului, dacă acesta este 
cunoscut, şi a mijloacelor de probă.

Persoana care depune o plângere organului de urmărire penală nu 
este obligată să indice în acest mijloc de sesizare încadrarea juridică a fap-

1 Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 67.
2 Ion Neagu, Op. cit., p. 67.
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tei. Acest lucru este unul logic şi firesc, deoarece majoritatea persoanelor 
care depun plângere nu au studii juridice calificate şi, respectiv, nu pot să 
indice încadrarea juridică a faptei. Acest fapt se pune în sarcina organului 
de urmărire penale şi a procurorului. Tot în această ordine de idei este de 
menţionat şi faptul că, uneori, chiar în cazul în care persoana a indicat şi în-
cadrarea juridică a faptei, pe parcursul urmăririi penale, fiind administrate 
probele, organul de urmărire penală poate să propună recalificarea faptei 
penale presupuse. În consecinţă, indicarea greşită a încadrării juridice, nu 
poate determina alte efecte procesuale şi un alt regim juridic decât cel care 
urmează a se aplica în realitate.

Este de remarcat faptul că, potrivit art. 263 alin. (4) CPP, plângerea 
se poate face personal sau prin reprezentant împuternicit în condiţiile legii.

Prin sintagma plângerea se face personal, legiuitorul are în vedere fap-
tul că acest mijloc de sesizare este înaintat de persoana care consideră că a 
fost comisă o infracţiune şi că prin această faptă i s-a cauzat daune morale, 
materiale sau fizice (este vorba de victima infracţiunii).

Dacă în cazul victimei situaţia este una mai simplă, adică uşor înţeleasă, 
atunci în cazul reprezentantului împuternicit în condiţiile legii situaţia este 
mai dificilă pentru unii lucrători practici. De aceea vom preciza care sunt 
aceste persoane sau aceşti reprezentanţi.

Aşadar, plângerea poate fi făcută şi de către unul dintre soţi pentru ce-
lălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi. Victima poate să declare 
că nu însuşeşte o asemenea plângere3. În situaţia în care victima declară că 
nu îşi însuşeşte plângerea, înscrisul respectiv nu poate fi tratat în calitate de 
sesizare a organului de urmărire penală.

Totodată, plângerea poate fi depusă de către avocat în interesul clien-
tului său. Acest fapt reiese din prevederile art. 58 alin. (3) pct. 11), alin. (4)  
pct. 1), 2) CPP,‒ victima are dreptul să fie asistată de un avocat ales, să fie 
consultată de un avocat pe tot parcursul procesului penal ca şi celelalte părţi 
în proces, să fie asistată, în condiţiile legii, de un avocat care acordă asisten-
ţă juridică garantată de stat în cazul în care nu dispune de mijloace băneşti 
pentru a plăti avocatul. Acelaşi lucru este reglementat şi în alin. (1) art. 1 
al Legii nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, şi anume: profesia 
de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să 
pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară 
în faţa unei instanţe judecătoreşti sau să consulte şi să reprezinte în materie 
juridică clienţii lor.

Este de reţinut faptul că, pe lângă plângerea pe care o depune avocatul 
în numele clientului său, acesta este obligat să prezinte mandatul semnat 
de client. La fel, mandatul trebuie să cuprindă forma şi conţinutul conform 

3 A se vedea  art. 263 alin. (6) CPP.
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prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 158 din 28.02.2013 cu privire la apro-
barea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avo-
catului stagiar4.

În cazul în care în calitate de victimă este o întreprindere, instituţie, 
organizaţie de stat sau privată, fie are o altă formă de organizare, plângerea 
va fi făcută de către conducătorul unităţii respective. În acest caz, conducă-
torul unităţii respective (administratorul sau directorul persoanei juridice) 
este obligat să prezinte legitimaţia sau oricare alt document care ar confirma 
funcţia respectivă. Nu se exclude şi faptul ca persoana juridică să fie repre-
zentată de o altă persoană, prin procură emisă de conducătorul entităţii.

Plângerea poate fi depusă şi de către o persoană împuternicită prin 
procură. În acest caz, în procură trebuie să fie expres prevăzut faptul că per-
soana este în drept de a acţiona în numele persoanei ce a semnat procura, în 
special pentru a fi reprezentată în faţa organului de urmărire penală în vede-
rea depunerii sesizării cu privire la infracţiune. În acest caz, procura trebuie 
anexată la plângerea depusă. Plus la aceasta, se va anexa şi copia actului de 
identitate a persoanei care a depus plângere în numele victimei.

Plângerile pot fi depuse şi prin intermediul reprezentanţilor legali5 
pentru persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu. După cum se ştie, ca-
pacitatea de a-şi exercita drepturile prevăzute de CPP o au toate persoanele 
majore participante la proces. Incapabile în procesul penal sunt considerate: 
1) persoanele recunoscute astfel potrivit procedurii penale sau faţă de care a 
fost instituită o măsură de ocrotire judiciară; 2) partea vătămată care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani. 

Instanţa poate recunoaşte o persoană incapabilă, care în urma unei 
boli psihice temporare sau a debilităţii mintale nu este capabilă să-şi exerci-
te de sine stătător drepturile şi obligaţiile.

De reţinut faptul că reprezentanţii legali pot depune plângere şi pen-
tru persoanele care au capacitatea de exerciţiu limitată, având un rol special 
în acest sens. Partea vătămată în vârstă de până la 18 ani are capacitatea de 
exerciţiu limitată. 

Reprezentanţi legali ai victimei sau părţii vătămate sunt părinţii, în-
fietorii, tutorii sau curatorii lor, care reprezintă în procesul penal interesele 
participanţilor la proces minori sau iresponsabili. În cazul în care victima 
sau partea vătămată nu au reprezentanţi legali din numărul persoanelor 
menţionate supra, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată nu-
meşte din oficiu ca reprezentant legal autoritatea tutelară.

Menţionăm faptul că în practică există situaţii când este ridicată în-

4 A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 158 din 28.02.2013, cu privire la aprobarea formularu-
lui şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar.
5 A se vedea dispoziţiile art. art. 75-80 CPP.
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trebarea dacă minorii pot depune plângere organului de urmărire penală cu 
privire la comiterea unei infracţiuni, dacă aceasta va corespunde după forma 
reglementată de legea procesuală penală, dacă va fi înregistrată şi examinată 
şi dacă minorul va răspunde penal pentru plângerea calomnioasă?

Minorii sunt consideraţi persoane lipsite de exerciţiu, fie au capacita-
tea de exerciţiu limitată.

Potrivit art. 263 alin. (7) CPP, persoanei care depune plângere i se ex-
plică răspunderea pe care o poartă în caz dacă plângerea este intenţionat 
calomniosoasă, fapt care se consemnează în procesul-verbal sau, după caz, 
în conţinutul plângerii şi se confirmă prin semnătura persoanei care a depus 
plângerea.

În această ordine de idei, legea procesual penală obligă ca plângerea 
să aibă un anumit conţinut şi să corespundă unei anumite forme. Este de 
menţionat faptul că subiect al infracţiunii prevăzute la art. 311 Cod penal 
(denunţarea falsă sau plângerea falsă) este persoana fizică, responsabilă 
care în momentul comiterii infracţiunii a împlinit vârsta de 16 ani6.

Din reglementările respective rezultă că minorul în vârstă de 16 ani, 
poate depune plângere organului de urmărire penală, fiind semnată de aces-
ta şi care corespunde prevederilor art. 263 alin. (7) CPP. 

Însă ţinând cont de faptul că, potrivit art. 75 alin. (4) CPP, partea vă-
tămată în vârstă de până la 18 ani are capacitatea de exerciţiu limitată, re-
spectiv, posibilitatea acesteia de a-şi exercita de sine stătător drepturile este 
limitată în cazurile prevăzute de CPP, considerăm că plângerea trebuie să 
fie încuviinţată sau semnată şi de către reprezentantul legal al minorului 
(părinţi, înfietori, tutori, curatori).

Plângerile pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani vor fi 
depuse de către reprezentanţii legali. Minorii cu vârsta de 14-16 ani vor de-
pune personal plângere, fiind semnată de aceştia şi de reprezentanţii legali, 
chiar dacă nu vor fi subiecţi ai infracţiunii prevăzute la art. 311 CP.

În general, minorii de până la 16 ani vor putea semna plângerea perso-
nal şi nu vor fi avertizaţi despre răspunderea penală pentru plângerea falsă. 
Faţă de aceştia se vor aplica prevederile similare audierii martorului minor. 
În acest caz, minorului, la depunerea plângerii, i se va atrage atenţia că tre-
buie să spună adevărul.

Totuşi, dacă pornim de la ideea că potrivit art. 20 din Constituţie, ori-
ce persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor jude-
cătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile 
şi interesele sale legitime şi nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie, 
în raport cu art. 19 CPP, persoanele în vârstă de până la 18 ani pot depune 
plângere fără încuviinţarea reprezentantului legal.

6 A se vedea art. 21 Cod penal.
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Acest drept rezultă şi din art. 75 alin. (4) CPP, în care se menţionează 
că victima în vârstă de până la 18 ani are capacitatea de exerciţiu limitată, re-
spectiv, posibilitatea acesteia de a-şi exercita de sine stătător drepturile este 
limitată în cazurile prevăzute de CPP, iar art. 263 CPP nu îngrădeşte minoru-
lui acest drept. Excepţie fac doar persoanele incapabile. În cazul lor, organul 
de urmărire penală poate verifica conţinutul plângerii şi poate schimba for-
ma juridică de sesizare (autosesizare). 

În literatura de specialitate se mai arată că, în cazul plângerii făcute de 
o persoană incapabilă, această sesizare poate fi apreciată ca denunţ, şi nu ca 
plângere”7. 

Ideea că orice minor poate depune plângere reiese şi din faptele prac-
tice, atunci când un minor, de exemplu, fiind victima unei violenţe în familie, 
vine la organul de urmărire penală şi depune sesizarea. În acest caz, nu este 
necesară prezenţa reprezentantului legal, iar organul de urmărire penală 
este obligat să primească această plângere şi nu trebuie s-o respingă.

Este de reţinut şi faptul că, dacă în cazul depunerii plângerii de către 
persoanele cu capacitatea de exerciţiu limitată, fără încuviinţarea, acordul 
sau consimţământul reprezentanţilor legali, este admisibilă, atunci în cazul 
retragerii acesteia sunt restricţii prevăzute de lege.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) pct. 1) şi 5) CPP, 
participantul la proces cu capacitate de exerciţiu limitată, fără consimţă-
mântul reprezentantului său legal, nu este în drept să retragă cererea privi-
toare la acţiunea prejudiciabilă comisă împotriva sa ori să retragă plângerea 
depusă în interesele sale.

Un alt aspect important ce priveşte plângerea este inserat în art. 263 
alin. (8) al CPP, şi anume cu referire la primirea, înregistrarea şi examinarea 
plângerilor anonime. Astfel, potrivit acestei norme, plângerile anonime nu 
pot servi temei pentru pornirea urmăririi penale, însă, în urma controlului 
efectuat în baza acestor plângeri, organul de urmărire penală se poate auto-
sesiza în vederea urmăririi penale.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Constituţia Republicii Mol-
dova, cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii 
formulate numai în numele semnatarilor, iar organizaţiile legal constitui-
te au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le 
reprezintă. Reieşind din aceste prevederi legale, plângerile anonime nu se 
examinează.

Aceleaşi prevederi le găsim şi în art. 76 alin. (1) din Codul administra-
tiv, potrivit căruia petiţiile anonime nu se examinează.

În urma celor relatate apare întrebarea logică referitoare la competenţa 

7 Vintilă Dongoroz [et al.]. Noul cod de procedură penală şi codul de procedură penală anterior 
– prezentare comparativă, Ed. Politică, Bucureşti, 1969, p. 162.
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şi acţiunile organului de urmărire penală în cazul parvenirii unei plângeri 
anonime, care în conţinutul său conţine ameninţări la securitatea naţională, 
la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea unei persoane oficiale sau a membri-
lor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor autorităţi şi/sau a 
altor persoane oficiale sau grupuri de personae. În cazul parvenirii unei ast-
fel de plângeri organul de urmărire penală o va primi, înregistra şi examina 
schimbându-i forma juridică de sesizare.

Este şi firesc acest lucru, deoarece statul are obligaţia pozitivă să inves-
tigheze infracţiunile, prin intermediul organelor sale abilitate. Recepţionând 
o astfel de plângere, organul de urmărire penală va verifica informaţiile din 
conţinutul acesteia şi, în cazul în care va constata o bănuială rezonabilă, se 
va autosesiza în vederea începerii urmăririi penale.

Acest fapt rezultă şi din conţinutul art. 76 alin. (4) Cod administrativ, 
care prevede că petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la 
ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor fa-
miliei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor autorităţi şi/sau a altor 
persoane oficiale sau grupuri de persoane se remit organului de drept com-
petent.

La fel, în susţinerea acestei poziţii vin şi prevederile exprese ale CPP, 
care menţionează că plângerile anonime nu pot servi temei pentru pornirea 
urmăririi penale, însă, în urma controlului efectuat în baza acestor plângeri, 
organul de urmărire penală se poate autosesiza în vederea urmăririi penale8.

Totodată, este de reţinut faptul că Curtea Constituţională explică şi 
intervine în susţinerea poziţiei respective, menţionând faptul că în scopul 
apărării ordinii de drept, art. 263 alin. (8) al CPP prevede posibilitatea or-
ganelor de urmărire penală de a se autosesiza în vederea începerii urmăririi 
penale, având la bază informaţii obţinute inclusiv din plângerile şi denunţu-
rile anonime, fapt care însă nu poate fi calificat drept examinare a petiţiilor 
(plângerilor şi denunţurilor) anonime9.

Un alt aspect important, care, în viziunea noastră, trebuie rezolvat este 
depunerea plângerii în format electronic. Aici trebuie să clarificăm următoa-
rele aspecte: plângerea depusă electronic corespunde sau nu dispoziţiilor 
art. 262, 263 CPP?, poate fi înregistrată această plângere?, se examinează sau 
nu plângerea electronică? etc.

Pentru a clarifica aspectele indicate este necesar de a analiza prevede-
rile unor acte normative.

8 A se vedea art. 263 alin. (8) CPP.
9 A se vedea §48 al Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 25 din 17.09.2013 pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi referitoare la examinarea petiţiilor anonime (Sesizarea nr. 
14a/2013).
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Aşadar, potrivit art. 72 din Codul administrativ10, prin petiţie poate 
fi iniţiată o procedură administrativă sau aceasta poate face parte dintr-o 
procedură administrativă deja iniţiată. Petiţia poate fi: a) depusă în scris la 
autoritatea publică ori expediată prin poştă sau fax; b) transmisă în formă 
electronică; c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal. Dacă 
se transmite în formă electronică, petiţia trebuie să corespundă cerinţelor 
legale stabilite pentru un document electronic.

În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (5) ale art. 73 din Codul ad-
ministrativ, autoritatea publică este obligată să primească şi să înregistreze 
imediat petiţia sau alte documente depuse în cadrul procedurii administra-
tive. Autoritatea publică nu are dreptul să refuze primirea petiţiilor doar din 
motiv că nu se consideră competentă sau pentru că ar considera petiţia ca 
fiind inadmisibilă sau neîntemeiată. În cazul petiţiilor sau al documentelor 
depuse în formă electronică, autoritatea publică este obligată să comunice 
în cel mult 2 zile, prin aceleaşi mijloace, numărul de înregistrare al petiţiei. 
În caz de litigiu, dovada depunerii petiţiei în formă electronică, respectiv a 
comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul „Tri-
mise” al contului de poştă electronică. Pentru o gestionare în bune condiţii 
a activităţii de soluţionare a petiţiilor prin mijloace electronice, autorităţile 
publice sunt obligate să ofere posibilitatea depunerii petiţiilor on-line prin 
intermediul propriilor pagini web oficiale, iar petiţionarul să primească au-
tomat dovada de înregistrare.

În baza art. 75 al Codului administrativ, petiţia conţine următoarele 
elemente: a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului; b) domi-
ciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se soli-
cită răspuns pe această cale; c) denumirea autorităţii publice; d) obiectul 
petiţiei şi motivarea acesteia; e) semnătura petiţionarului ori a reprezen-
tantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă 
electronică – semnătura electronică. Pentru celeritatea exercitării dreptului 
de petiţionare, autorităţile publice pot să ofere petiţionarilor formulare de 
cereri în domeniile de competenţă, atât în format electronic, prin interme-
diul propriilor pagini web oficiale, cât şi în format tipărit, prin intermediul 
subdiviziunii sau persoanei responsabile de relaţiile cu publicul.

Este de menţionat şi faptul că la 27.06.2014 a fost adoptată Legea nr. 
91 privind semnătura electronică şi documentul electronic11. În conformita-
te cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea respectivă, aceasta stabileşte 
regimul juridic al semnăturii electronice şi al documentului electronic, inclu-

10 Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018. Publicat: 17-08-2018 în 
Monitorul Oficial nr. 309-320 art. 466.
11 Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Publi-
cată la 04.07.2014 în Monitorul Oficial nr. 174-177 art. 397.
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siv cerinţele principale faţă de valabilitatea acestora şi cerinţele principale 
faţă de serviciile de certificare. Totodată, această lege nu limitează modul de 
utilizare a documentelor.

În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 5 a Legii respecti-
ve, semnătura electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, 
produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul proce-
durilor judiciare, chiar dacă: a) se prezintă în formă electronică; sau b) nu 
se bazează pe un certificat eliberat de un prestator acreditat de servicii de 
certificare; sau c) nu se bazează pe un certificat calificat al cheii publice; sau 
d) nu este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a sem-
năturii electronice. Concomitent, semnătura electronică avansată calificată 
are aceeaşi valoare juridică precum şi semnătura olografă.

Potrivit art. 13 din Legea privind semnătura electronică şi documentul 
electronic, documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansa-
tă calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport 
de hârtie, semnat cu semnătură olografă. Documentul electronic semnat cu 
semnătură electronică simplă sau cu semnătură electronică avansată neca-
lificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de 
hârtie, semnat cu semnătură olografă, doar în cazurile stabilite expres de ac-
tele normative sau de acordul părţilor privind aplicarea semnăturilor elec-
tronice, cu respectarea condiţiilor stipulate de lege12.

Actele normative sau acordul părţilor privind aplicarea semnăturilor 
electronice care stabilesc cazurile de recunoaştere a documentelor electro-
nice, semnate cu semnătură electronică simplă sau cu semnătură electronică 
avansată necalificată, asimilate, după efectele lor, cu documente analoage pe 
suport de hârtie, semnate cu semnătură olografă, trebuie să prevadă moda-
litatea de verificare a semnăturii electronice, precum şi obligaţiile părţilor 
privind confidenţialitatea şi răspunderea materială. 

În cazul în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul să fie per-
fectat sau prezentat pe suport de hârtie şi semnat cu semnătură olografă, do-
cumentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe. În cazul 
în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul pe suport de hârtie să fie 
autentificat cu ştampilă, documentul electronic se consideră a fi corespunză-
tor acestei cerinţe. Cu o singură semnătură electronică pot fi semnate câteva 
documente electronice legate între ele (setul de documente electronice). În 

12 Prin condiţiile stipulate de lege se are în vedere condiţiile reglementate în alin. (1) art. 16 
din Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Pu-
blicată la 04.07.2014 în Monitorul Oficial nr. 174-177 art. 397. Astfel, documentul electronic 
este considerat autentic dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) este semnat de 
persoana abilitată, în modul stabilit, să semneze cu semnătură olografă documentul echiva-
lent pe suport de hârtie. b) este semnat cu semnătura electronică autentică a semnatarului 
indicat în document. 
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cazul semnării cu semnătură electronică a setului de documente electronice, 
fiecare document inclus în acest set se consideră semnat cu acelaşi tip de 
semnătură electronică. Modul de utilizare a documentelor electronice în ca-
drul procedurilor judiciare este reglementat de legislaţia procesuală.

Documentul electronic este echivalat, după valoarea sa probantă, cu pro-
bele scrise sau mijloacele materiale de probă. Documentul electronic nu poate 
fi respins în calitate de probă pentru motivul că are o formă electronică. În ca-
zul în care legislaţia prevede înregistrarea de stat a documentului, documentul 
electronic se supune înregistrării. Toate exemplarele identice ale documentului 
electronic sunt considerate originale şi produc aceleaşi efecte juridice.

În cazul în care o persoană creează un document electronic şi un do-
cument pe suport de hârtie, identice după conţinut, ambele se consideră do-
cumente de sine stătătoare şi originale. Copie a documentului electronic se 
consideră reprezentarea (redarea) acestuia pe suport de hârtie, într-o formă 
perceptibilă. Copia documentului electronic se autentifică în modul prevăzut 
de legislaţie pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport de hârtie 
şi conţine menţiunea despre faptul că este copie a documentului electronic.

Conform prevederilor art. 14 al Legii nr. 91 din 27.06.2014, documen-
tul electronic poate fi utilizat de către persoanele fizice şi juridice în toate 
domeniile de activitate în care este posibilă utilizarea mijloacelor tehnice şi 
de program ce permit crearea, prelucrarea, expedierea, recepţionarea, păs-
trarea, modificarea şi/sau nimicirea informaţiei în formă electronică. Docu-
mentul electronic poate fi utilizat în scopul expedierii informaţiei, ţinerii co-
respondenţei, întocmirii actelor juridice, precum şi în calitate de document 
care reflectă fapte economice.

Este de menţionat faptul că documentul electronic trebuie să cores-
pundă unor cerinţe legale pentru a produce efecte juridice. Astfel, potrivit 
art. 15 din Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic, 
cerinţele principale ale documentului electronic sunt: a) să fie creat, prelu-
crat, expediat, recepţionat, păstrat, modificat şi/sau nimicit cu ajutorul mij-
loacelor tehnice şi/sau de program; b) să conţină, pentru confirmarea au-
tenticităţii acestuia, una sau mai multe semnături electronice ce corespund 
condiţiilor şi cerinţelor stabilite de legea în referinţă; c) să fie creat şi utilizat 
prin metode şi într-o formă ce ar permite identificarea semnatarului; d) să 
fie afişat într-o formă perceptibilă; e) să permită utilizarea sa repetată.

De reţinut şi faptul că verificarea autenticităţii documentului electro-
nic se efectuează prin verificarea, cu ajutorul dispozitivelor de verificare a 
semnăturii electronice şi/sau a produsului asociat semnăturii electronice, a 
autenticităţii acestei semnături13.

13 A se vedea alin. (2) art. 16 din Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică 
şi documentul electronic. Publicată la 04.07.2014 în Monitorul Oficial nr. 174-177 art. 397.
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O atenţie aparte a fost acordată prevederilor alin. (7) art. 13 al Le-
gii nr. 91 din 27.06.2014, potrivit cărora modul de utilizare a documentelor 
electronice în cadrul procedurilor judiciare este reglementat de legislaţia 
procesuală.

Aşadar, analizând prevederile art. 262 şi 263 CPP, constatăm că aceste 
norme nu acordă dreptul persoanelor de a se adresa organului de urmărire 
penală prin plângere electronică, precum şi nu reglementează procedura de-
punerii, înregistrării şi examinării acesteia. Într-o altă ordine de idei, aceste 
norme nici nu interzic persoanelor de a se adresa organului de urmărire pe-
nală prin plângere electronică.

Conform art. 164 CPP, înregistrările audio sau video, fotografiile, mij-
loacele de control tehnic, electronic, magnetic, optic şi alţi purtători de in-
formaţie tehnico-electronică, dobândite în condiţiile legii procesual penale, 
constituie mijloace de probă dacă ele conţin date sau indici temeinici 
privind pregătirea sau săvârșirea unei infracţiuni şi dacă conţinutul lor 
contribuie la aflarea adevărului în cauza respectivă.

Potrivit art. 236 alin. (1) şi (11) ale CPP, chemarea unei persoane în 
faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin 
citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin 
telefax ori prin mijloace electronice. Citarea se poate face şi prin intermediul 
poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul 
în care ofiţerul de urmărire penală, procurorul, instanţa de judecată dispun 
de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citaţia a fost primită.

În conformitate cu prevederile art. 471 alin. (31) al CPP, în cazul 
soluţionării chestiunilor prevăzute la art. 469, 4731 şi 4732 CPP prin interme-
diul teleconferinţei, instanţa de judecată asigură părţilor posibilitatea de a 
lua cunoştinţă de materialele cauzei.  Transmiterea şi aducerea la cunoştinţă 
a materialelor pot fi realizate, la cererea părţilor, şi prin intermediul conexi-
unilor electronice. 

Pentru o cercetare mai amplă au fost analizate şi alte acte normative 
din domeniul documentelor electronice şi al semnăturii electronice14.

Analizând normele indicate supra observăm că legislaţia naţională 
acordă dreptul persoanei să se adreseze organelor de stat prin interme-
diul sistemului electronic, prevede procedura şi conţinutul adresării, acor-
dă dreptul semnării actelor prin semnătura electronică. În acelaşi timp, 

14 A se vedea: Directiva 1999/93/CE a Parlamentului european şi a consiliului din 13 decem-
brie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice. Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 al Parlamentului european şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de ab-
rogare a Directivei 1999/93/CE. Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 20.12.2017 pentru apro-
barea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul 
aplicării semnăturii electronice. Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate nr. 69 
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legislaţia procesual penală recunoaşte în calitate de mijloc material de pro-
bă documentele în format electronic, acordă dreptul organului de urmărire 
penală să citeze persoane prin intermediul mijloacelor electronice, să aducă 
la cunoştinţă unele materale.

Din cele ce precedă, respectându-se principiul accesului liber la 
justiţie, considerăm că victima infracţiunii poate să se adreseze organului de 
urmărire penală prin plângere electronică, cu condiţia că aceasta corespun-
de formei şi conţinutului legii, implicit prin aplicarea semnăturii electronice.

În susţinerea acestei opinii menţionăm şi faptul că la 17.03.2020, prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 55, în Republica Moldova a fost declarată stare 
de urgenţă. 

La 24.03.2020, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Mol-
dova, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul 
stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului 
nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din 
Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, a emis Dispoziţia nr. 4.15

Potrivit pct. 25 a Dispoziţiei respective, contestaţia împotriva deciziei 
emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv prin intermediul 
poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator, care 
a examinat cauza, conform competenţei teritoriale.

În conformitate cu dispoziţiile pct. 32 al acestei Dispoziţii, în cel mult 
24 de ore de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, copia ei se remite 
părţilor, care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contraven-
ţionale, inclusiv prin poşta electronică, şi, la cerere, celor prezente, faptul 
expedierii consemnându-se în dosar.

Conform prevederilor pct. 34 al Dispoziţiei nr. 4 din 24.03.2020 a Co-
misiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, hotărârile judecă-
toreşti contravenţionale, ... pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus şi prin 
poştă electronică, pentru a se repara erorile de drept.

Analizând aspectele respective, concluzionăm că, odată ce contestaţiile 

din 15.07.2016 cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii electroni-
ce avansate calificate. Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate nr. 70 din 15.07.2016 
cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul organizării funcţionării prestatori-
lor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice. Ordinul Serviciului 
de Informaţii şi Securitate nr. 29 din 16.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice. Ordinul Servi-
ciului de Informaţii şi Securitate nr. 25 din 17.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedura de avizare a dispozitivelor de creare şi/sau verificare a semnăturii electro-
nice şi a produselor asociate semnăturii electronice. 
15https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_4_din_24.03.2020.pdf (vizualizată la 
12.04.2020).



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

302

pot fi depuse prin poştă electronică, hotărârile judecătoreşti pot fi remise 
părţilor prin intermediul acestui mijloc electronic, atunci şi o plângere elec-
tronică poate fi depusă organului de urmărire penală în vederea începerii 
procesului penal.

Aceste reglementări deja au obţinut şi o nuanţă practică. Astfel, pe pa-
gina web a Inspectoratului General al Poliţiei a fost plasat un anunţ în care 
informează cetăţenii despre faptul că sunt sistate audienţele în toate sediile 
Inspectoratelor de Poliţie din republică. 

Tot prin acest anunţ, poliţia îndeamnă cetăţenii să depună petiţii on-
line16, inclusiv despre comiterea infracţiunilor.

Apare doar întrebarea dacă în cazul depunerii plângerii electronice se 
vor respecta dispoziţiile art. 263 alin. (7) CPP, care stipulează că persoanei 
care depune denunţ sau plângere i se explică răspunderea pe care o poar-
tă în caz dacă denunţul sau plângerea este intenţionat calomnios/oasă, fapt 
care se consemnează în procesul-verbal sau, după caz, în conţinutul denun-
ţului sau al plângerii şi se confirmă prin semnătura persoanei care a depus 
denunţul sau plângerea.

În vederea respectării acestei prevederi, venim cu recomandarea ca 
organul de urmărire penală, după recepţionarea plângerii electronice, în ca-
zul în care în conţinutul acesteia persoana nu a menţionat despre faptul că 
cunoaşte prevederile art. 311 Cod penal, să remită, la aceeaşi adresă electro-
nică de la care a parvenit plângerea, un mesaj prin care să explice victimei 
răspunderea pe care o poartă în cazul în care denunţul sau plângerea este 
intenţionat calomnios/oasă şi să solicite confirmarea acestei avertizări prin 
semnătură electronică.

Prin această modalitate considerăm că vor fi respectate cerinţele unei 
sesizări ale organului de urmărire penală, iar ultimul va reacţiona prompt la 
ea şi va acţiona în vederea respectării accesului liber la justiţie şi va proceda 
la efectuarea acţiunilor procesuale ce se impun în vederea cercetării obiecti-
ve, complete şi sub toate aspectele a circumstanţelor cauzei. 
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Резюме
В статье проводится теоретическое исследование процессуальной и иной 

законодательной регламентации деятельности Офиса Генерального прокуро-
ра Украины как субъекта международного сотрудничества в сфере уголовного 
производства. Обосновано, что сотрудничество с компетентными органами 
других государств Офиса Генерального прокурора осуществляет по вопросам 
проведения процессуальных действий в расследовании уголовных правонаруше-
ний, выдачи лиц, которые их совершили и по другим вопросам, предусмотренным 
международными договорами. Рассматривается порядок обращения Офиса Ге-
нерального прокурора к другим государствам с запросом относительно предо-
ставления правовой помощи в уголовном производстве, а также порядок рас-
смотрения запросов иностранных компетентных органов. 

Ключевые слова: Офис Генерального прокурора, международное сотрудни-
чество, уголовное производство, порядки обращений, запрос иностранных ком-
петентных органов.

Resume
The article analyses the question of procedural and other legislation regulation 

activity of the Prosecution General of Ukraine as a subject of international cooperation 
in criminal justice of Ukraine and found out the features of its powers with regard to 
international cooperation in this area. It says that the General Prosecutors Offise carries 
out the cooperation with the competent authorities of other counties concerning the 
procedural actions during the investigation of criminal violations, extradition of persons 
who committed them and other issues provided by international agreements. The order 
of the Prosecution General appeals to other states asking about the legal assistance in 
criminal proceeding and the procedure of appeal with requests to foreign competent 
Authorities are considered.

Key words: Prosecutors General, international cooperation, criminal justice, 
order of requests, the request to foreign competent authorities.
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Особенность института правовой помощи в уголовных произ-
водствах проявляется в том, что он имеет смешанную отраслевую 
принадлежность, то есть регулируется уголовным процессуальным, 
уголовным и международным правом. Украина подписала и рати-
фицировала: Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей; 
Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; Конвенцию о правовой помощи и 
правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 
от 22.01.1993 г., Протокол к ней от 29.03.1997 г. (Ратифицированный 
Законом Украины от 03.08.1998 г.) и ряд других договоров о между-
народной правовой помощи в уголовном производстве [1;2;3;4]. Пре-
доставление международной правовой помощи в уголовных произ-
водствах возможно только относительно преступлений, наказания за 
которые на момент обращения за правовой помощью, подпадает под 
юрисдикцию уполномоченных органов государств, которые с таким 
запросом обратились. Закон Украины «Про прокуратуру» регламен-
тирует отдельные вопросы международного сотрудничества в сфере 
уголовного производства. Органы прокуратуры, в соответствии с меж-
дународными договорами, ратифицированных Парламентом, а также 
уголовным процессуальным законодательством Украины, осущест-
вляют сотрудничество с компетентными органами других государств 
по вопросам проведения процессуальных действий по расследуемым 
преступлениям. А также выдачи лиц их совершивших, передачи уго-
ловного производства, и, с иных вопросов, предусмотренных такими 
договорами. А при отсутствии международного договора Украины, 
сотрудничество в этой сфере осуществляется органами прокурату-
ры на основании письменных гарантий. В случаях предусмотренных 
законодательством, Офис Генерального прокурора Украины (далее 
ОГПУ) выступает центральным органом, ответственным за исполне-
ние международных договоров Украины (ст. 92). На ОГПУ возложена и 
обязанность, брать участие в подготовке международных договоров в 
сфере уголовного производства, и заключать их, с согласия Министер-
ства иностранных дел Украины с соответствующими государственны-
ми органами других государств и международными организациями, в 
компетенции которых находятся вопросы, что регулируются такими 
договорами (ст. ст. 93, 94) [5]. Такая регламентация относительно меж-
дународного сотрудничества в сфере уголовного производства не слу-
чайная. Механизм реализации международной правовой помощи не 
может эффективно действовать без активного участия на стадии до-
судебного расследования, - ОГПУ, а на стадии судебного рассмотрения 
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– Министерством юстиции Украины (ст. 545 КПК). Непосредственное 
международное сотрудничество во время уголовного производства, 
состоит в проведении необходимых мероприятий с целью предостав-
ления международной правовой помощи путем вручения документов, 
выполнения отдельных процессуальных действий, выдачи лиц, ко-
торые совершили уголовное правонарушение, временной передачи 
лиц, передачи уголовного преследования, передачи осужденных лиц и 
выполнения приговоров. Кроме этого, международными договорами 
Украины могут быть предусмотрены и другие формы сотрудничества 
во время уголовного производства. Указанные положения прямо ото-
бражены в ст. 542 УПК Украины ) [6].

Решения в рамках оказания и предоставления международной 
правовой помощи на стадии досудебного расследования могут быть 
приняты центральным органом. Таким органом в соответствии с нор-
мами УПК выступает ОГПУ. В соответствии с положениями действую-
щего УПК, центральный орган Украины в случае его обращения к дру-
гому государству с запросом о предоставлении правовой помощи по 
уголовному производству, обязан письменно гарантировать стороне, 
к которой обращается с таким запросом, рассмотреть в будущем и ее 
запрос о предоставлении такого ж самого вида международной право-
вой помощи. Аналогичные полномочия имеет и ОГПУ касательно рас-
смотрения запроса иностранного государства, которое обращается за 
такой помощью. А именно, только при наличии письменной правовой 
гарантии данного государства на принципах взаимодействия о приня-
тии и рассмотрении в будущем запроса Украины об оказании правовой 
помощи. В случае ж отсутствия такого международного договора с со-
ответствующим государством, уполномоченный (центральный) орган 
Украины направляет запрос о предоставлении такой помощи в Мини-
стерство иностранных дел Украины с целью дальнейшей передачи за-
проса компетентному органу иностранного государства дипломатиче-
ским путем (ст. 544 КПК).

ОГПУ обращается с запросом о международной правовой помощи 
в уголовном производстве во время досудебного расследования, а так-
же, рассматривает соответствующие запросы иностранных компетент-
ных органов, за исключением досудебного расследования уголовных 
преступлений, которые относятся к подследственности Национального 
антикоррупционного бюро Украины, которое в указанных случаях осу-
ществляет функции центрального органа Украины. Более того, ОГПУ в 
течении трех дней обязан справкой направить до Национального анти-
коррупционного бюро Украины полученные в рамках предоставления 
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международной правовой помощи материалы, относящиеся к финансо-
вым и коррупционным уголовным правонарушениям.

Законом предусматривается, что Центральный орган Украины 
может принять к рассмотрению и запрос, который поступил от обра-
тившегося государства электронным, факсимильным либо иным спо-
собом связи. Но исполнение такого запроса, осуществляется исклю-
чительно при условии подтверждения отправки либо передачи его 
оригинала. Поэтому, отправка компетентному органу иностранного 
государства материалов относительно исполнения запроса, возможна 
лишь после получения украинской стороной оригинала данного за-
проса.

Только центральный орган, имеет право принять решение по 
запросу относительно: присутствия представителя компетентного 
органа иностранного государства во время предоставления междуна-
родной правой помощи; предоставления компетентным органам ино-
странного государства гарантий относительно получения их от дру-
гих государств, касательно условий исполнения запроса; временной 
передачи лица, создания совместных следственных групп. Последние, 
создаются для проведения досудебного расследования обстоятельств 
уголовных правонарушений, совершенных на территориях нескольких 
государств, либо если нарушаются интересы этих государств. Именно 
ОГПУ рассматривает и решает вопросы о создании совместных след-
ственных групп по запросу следственного органа досудебного рассле-
дования Украины, прокурора Украины и компетентных органов ино-
странных государств (ст. 571 КПК). В большинстве своем, основаниями 
к обращению в компетентные органы иностранных государств высту-
пает необходимость получения доказательств за границей, в связи с 
невозможностью их получения при проведении процессуальных дей-
ствий на территории Украины.

Особенности доказывания в уголовных производствах относи-
тельно предоставления международной правовой помощи, тесно свя-
заны с процессом формирования такого свойства доказательств как 
допустимость, а именно законность источников получения информа-
ции, процессуальной формы собирания, проверки информации и субъ-
екта, который собирает, проверяет и оценивает информацию [7, p. 58-
59; 8, p. 40].

Закон, дает право суду, прокурору либо следователю по согласо-
ванию с прокурором направлять в ОГПУ запрос об оказании междуна-
родной правовой помощи в уголовном производстве, которое он рас-
следует. Запрос должен содержать: название органа, обратившегося за 
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помощью и название компетентного органа стороны обратившейся с 
запросом; ссылку на соответствующий международный договор либо 
на соблюдение принципа взаимопомощи; наименование уголовного 
производства, в рамках которого запрашивается международная пра-
вовая помощь; краткое содержание правонарушения, выступающего 
предметом уголовного производства и его правовая квалификация; 
информацию о сообщении подозрения, обвинения, с изложением пол-
ного текста соответствующих статей УК Украины; информацию в от-
ношении данного лица. И кроме этого, четкий перечень запрашивае-
мых процессуальных действий с обоснованием их связи с предметом 
уголовного производства, а также ведомости в отношении лиц, при-
сутствие которых необходимо во время исполнения процессуальных 
действий, и обоснование этому. Кроме того, иные данные, которые мо-
гут содействовать исполнению запроса либо предусмотренные между-
народным договором, либо соответствующие требования компетент-
ного органа стороны, которая обратилась  с запросом.

По окончанию рассмотрения запроса на предмет его обоснован-
ности, соответствия требованиям законов и международных дого-
воров, ратифицированных Украиной, ОГПУГ на протяжении 10 дней 
направляет его уполномоченному (центральному) органу запраши-
ваемой стороны напрямую, либо дипломатическим путем. А в случае 
отказа в направлении запроса, все материалы на протяжении 10 дней 
возвращаются его инициатору с изложением недостатков, которые не-
обходимо исправить, либо с пояснениями причин невозможности от-
правления запроса.

Запрос компетентного органа иностранного государства об ока-
зании международной правовой помощи исполняется на протяжении 
одного месяца от даты его поступления к непосредственному испол-
нителю. В случае необходимости исполнения сложных, больших по 
объему процессуальных действий, в том числе и таких, которые требу-
ют согласия прокурора, или же проводится с разрешения следственно-
го судьи, срок их исполнения может быть продлен ОГПУ, либо органом, 
который уполномочен вступать в отношения с компетентными орга-
нами иностранных государств (ч. 3 ст. 545 УПК).

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что ин-
ститут правовой помощи в уголовных производствах, имеет смешан-
ную отраслевую принадлежность, ибо регулируется как уголовным, 
уголовным процессуальным так и международным правом. ОГПУ 
выступает субъектом международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства. Он не только берет участие в подготовке 
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международных договоров Украины по сотрудничеству в этой сфере, 
но и заключает их (по согласованию с Министерством иностранных 
дел Украины) с соответствующими государственными органами ино-
странных государств и международными организациями, к компетен-
ции которых относятся вопросы, которые регулируются этими дого-
ворами. 
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Rezumat
Infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu incrimina-

tă la art. 328 C.pen. al R. Moldova este descrisă prin intermediul unor semne estimative 
care comportă dificultăţi la interpretarea judiciară şi doctrinară. Mai mult decât atât, 
unele dintre aceste semne au fost declarate anticonstituţionale, fapt ce a restrâns sub-
stanţial sfera de aplicare a răspunderii penale pentru o infracţiunea sus-menţionată. 
Acest studiu este dedicat criteriilor de interpretare a semnelor estimative aferente in-
fracţiunii incriminate la art. 328 C.pen. al R. Moldova, iar ca finalitate a fost propus un 
criteriu de clasificare a acestor semne reieşind din exigenţele pe care le implică princi-
piul  legalităţii incriminării.   

Cuvinte cheie: exces de putere, depăşire a atribuţiilor de serviciu, semn estimativ, 
legalitatea incriminării etc.

Summary
The offence of power excess or exceeding the service attributions incriminated 

by art. 328 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is described by means of esti-
mating signs that involve difficulties in judicial and doctrinal interpretation. Moreover, 
some of these signs were declared unconstitutional, which substantially restricted the 
sphere of criminal liability for the above-mentioned crime. This study is dedicated to the 
criteria for interpreting the estimated signs related to the crime incriminated by art. 328 
of the Criminal Code of the Republic of Moldova, and finally, a criterion for classifying 
these signs was proposed, based on the requirements implied by the principle of legality 
of incrimination.   

Keywords: power excess, exceeding of the service duties, estimative sign, legality 
of the incrimination etc.

1. În limitele incriminatorii ale art. 328 C.pen. al R. Moldova sunt sti-
pulate două infracţiuni prin care poate fi comisă fapta de „exces de putere 
sau depăşire a atribuţiilor de serviciu”. Prima infracţiune este incriminată la 
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art. 328 alin. (1) C.pen al R. Moldova şi constă în:  „Săvârşirea de către o per-
soană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor 
şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii 
considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice”. În esenţă norma prevede răspun-
derea penală pentru excesul de putere propriu-zis, care constă în depăşirea 
de către persoana publică sau persoană cu funcţie de demnitate publică a 
limitelor competenţei funcţionale.   

Cea de a doua infracţiune, formulată ca modalitate specială a excesu-
lui de putere sau a depăşirii atribuţiilor de serviciu este consacrată la art. 
328 alin. (11) C.pen. presupune: „Refuzul neîntemeiat de eliberare a actului 
permisiv care a condus la restrângerea dreptului de desfăşurare a activită-
ţii de întreprinzător, inclusiv desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, 
dacă aceasta a cauzat daune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice sau juridice, în valoare de cel puţin 10 salarii medii luna-
re pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la 
momentul săvârşirii faptei”.

Potrivit art. 328 alin. (2) C.pen. se agravează răspunderea penală pen-
tru acţiunile sus-menţionate dacă au fost comise cu aplicarea armei. Forma 
deosebit de agravată a excesului de putere sau depăşire a atribuţiilor de ser-
viciu este consacrată la art. 328 alin. (3) C.pen. şi presupune comiterea faptei 
în prezenţa a trei circumstanţe calificative:  săvârşirea faptei de o persoană 
cu funcţie de demnitate publică; săvârşirea în interesul unui grup criminal or-
ganizat sau al unei organizaţii criminale; soldate cu urmări grave,

2. Din interpretarea textului de lege al art. 328 C.pen. al R. Moldova 
reiese că infracţiunea examinată este descrisă prin intermediul a trei semne 
estimative (definitorii) care caracterizează această componenţă de infracţi-
une:

 – daune în proporţii considerabile  drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice [art. 328 C.pen.];

 – daune în proporţii considerabile intereselor publice [art. 328 C.pen. 
alin. (1) C.pen.];

urmări grave [art. 328 alin. (3) C.pen.].
Prin intermediul acestor semne legiuitorul descrise urmările prejudi-

ciabile ale excesului de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, mar-
când astfel gradul prejudiciabil al infracţiunii prin prisma schimbărilor pe 
care acţiunea criminală trebuie să le producă în lumea obiectivă. Fără con-
statarea unuia dintre semnele alternative sus-menţionate nu poate fi iden-
tificată componenţa de infracţiune descrisă la art. 328 alin. (1) C.pen. al R. 
Moldova. Prin urmare, organele abilitate de a aplica legea penală în fiecare, 
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caz în parte, prin estimarea acestor semne estimatorii, trebuie să constatate 
dacă fapta prejudiciabilă întruneşte sau nu condiţia de gravitate cerută de 
lege. 

În doctrina penală de specialitate, autorul V. Kudreavţev a desemnat 
semnele estimative sau de evaluare ca fiind acele situaţii juridice la baza 
constatării cărora stă conştiinţa juristului ce aplică legea penală, prin luarea 
în consideraţie a prevederilor Codului penal şi a împrejurărilor de fapt ce 
caracterizează cauza penală concretă [1, p. 134]. 

De pe aceleaşi poziţii autorul A. Borodac afirmă că existenţa noţiunilor 
definitorii în legea penală se explică prin aceea că ele permit a lua în consi-
deraţie schimbarea condiţiilor social-politice şi economice, circumstanţele 
specifice ale cauze penale, dat fiind faptul că acestea nu întotdeauna pot fi 
exprimate şi consfinţite în lege [2, p. 63]. 

Într-o altă lucrare, autorul mai susţine că semnele de evaluare se sta-
bilesc în interpretările efectuate de însuşi legiuitor, de hotărârile Plenului 
CSJ, de practica judiciară, de conştiinţa juristului [3, p. 69].

Într-o viziune mai recentă exprimată în literatura de specialitate au-
tohtonă se consideră că semnele estimative ale dreptului penal sunt concep-
te juridico-penale neconcretizate în lege sau alt act normativ-juridic, menite 
să reflecte nu obiectul în plenitudinea sa, ci proprietăţile sau relaţiile acestu-
ia, conţinutul cărora este stabilit de către persoana care aplică norma juridi-
co-penală, în baza circumstanţelor concrete ale cazului [4, p. 58].

În viziunea autorului rus A. Malinovski conceptul de „semn estimativ” 
presupune descrierea unor fenomene şi procese ale realităţii juridice prin 
criterii generale. În activitatea practică aceste semne se stabilesc prin inter-
pretarea normei juridice sau în baza unor clarificări şi explicaţii făcute de in-
stanţe superioare, precum şi prin noţiuni reglementate de acte subordonate 
legii [5, 234].

În accepţiunea lui S. Șumilov semnele definitorii cu caracter penal sunt 
semnele care se conţin în normele penale şi care sunt concretizate de către 
organul aplicativ prin evaluarea factorilor care determină aplicarea legea 
penală [6].

3. În literatura de specialitate au fost evidenţiate mai multe criterii de 
clasificare ale semnelor estimative ale componenţei de infracţiune.

Un prim criteriu se referă la elementele componenţei de infracţiune 
căruia îi aparţine respectivul semn. În funcţie de acest criteriu distingem: а) 
semne estimative care se referă la obiectul infracţiunii; b) semne estimative 
care se referă acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă, urmarea prejudiciabilă, 
metoda şi mijloacele de comitere a infracţiunii; c) semne estimative care se 
referă la motivul şi scopul de comitere a infracţiunii;  d) semne care se referă 
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la subiectul infracţiunii [6].
În viziunea noastră semnele estimative pot fi clasificate în două cate-

gorii:
 – semne estimative a căror gravitate poate fi evaluată în baza unor 

criterii legale stabilite de către legiuitor;
 – semne estimative pentru care legiuitorul nu prevede careva criterii 

în baza cărora ar putea fi evaluat gradul de gravitate.
La prima categorie se atribuie semnele estimative pentru evaluarea 

cărora sunt instituite expres criterii legale prin care poate fi apreciată gra-
vitatea acestora de la caz la caz.  De exemplu, pentru determinarea daunelor 
materiale în proporţii considerabile pot fi folosite următoarele criterii esti-
mative prevăzute expres în dispoziţia art. 126 alin. (2) C.pen., prin care se va 
determina în fiecare situaţie dacă dauna patrimonială este sau nu conside-
rabilă pentru victimă: 

 – valoarea bunurilor pentru victimă;
 – cantitatea bunurilor pentru victimă; 
 – însemnătatea bunurilor pentru victimă; 
 – starea materială a victimei; venitul victimei; 
 – existenţa persoanelor întreţinute de către victimă; alte circumstan-

ţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei. 
Cu referinţă la art. 328 C.pen. se poate constata că la categoria acestor 

semne poate fi atribuit semnul exprimat prin sintagma daune în proporţii 
considerabile  drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice 
sau juridice. În privinţa acestui semn legiuitorul, la art. 126 alin. (2) C.pen. 
prevede în calitate de criteriu de evaluare „gradul de lezare” a acestor drep-
turi şi interese ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. 

La cea de a doua categorie se atribuie semnele estimative pentru eva-
luarea cărora legiuitorul nu instituite expres criterii legale prin care acestea 
pot fi stabilite în procesul de calificare al infracţiunilor. 

Infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu 
(art. 328 C.pen.) este descrisă prin prisma a două semne de acest fel. Este 
vorba despre semnul descris prin expresia „daune în proporţii considerabi-
le intereselor publice” [art. 328 alin. (1) C.pen.] şi „urmări grave”  [art. 328 
alin. (3) C.pen.].

În doctrina de specialitate se arată că pentru determinarea acestor 
semne poate fi utilizată interpretarea judiciară, interpretarea logică şi inter-
pretarea doctrinară a legii penale [2, p. 126-127]. 

De exemplu, potrivit Hotărârii Plenului CSJ al Republicii Moldova Cu 
privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru abu-
zul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribu-
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ţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu nr. 7 din 15.05.2017: „La 
aprecierea caracterului considerabil al daunei nepatrimoniale, cauzate 
interesului public, instanţele de judecată vor ţine cont de anumiţi factori, 
precum: statutul şi poziţia oficială a persoanei care a comis fapta; durata 
activităţii infracţionale a făptuitorului; caracterul sistematic sau unitar al ac-
tivităţii infracţionale; numărul de persoane afectate de actele nejustificate 
sau ilegale ori deciziile adoptate şi amprenta lor la nivel local, naţional sau 
internaţional; nivelul autorităţilor, ale căror reputaţie a fost afectată; gradul 
de lezare a credibilităţii autorităţii sau instituţiei, în care activează făptu-
itorul; impactul ingerinţei, în funcţionarea normală a autorităţii de stat şi 
tipul acestei ingerinţe etc. La examinarea acestei întrebări, trebuie să se ţină 
seama de faptul că, uneori, un act şi consecinţa infracţională pot fi insepara-
bile (de exemplu, activităţile ilegale ale unei persoane publice constituie, în 
acelaşi timp, deprecierea reputaţiei unei autorităţi publice)” [7].

De asemenea, potrivit aceluiaşi Hotărâri explicative a CSJ „urmările 
grave” ce apar în conţinutul agravat al infracţiunilor, prevăzute la lit. c) alin. 
(2) art. 327 CP, lit. d) alin. (3) art. 328 CP, lit. b) alin. (2) art. 329 CP, au o na-
tură estimativă, motiv din care existenţa sau inexistenţa urmărilor grave şi 
dimensiunea graduală a acestora (obişnuită, considerabilă, gravă) trebuie să 
fie stabilită de instanţă, în fiecare caz în parte [7]. 

La „urmări grave” se raportează: daune manifestate în proporţii de-
osebit de mari; sistarea activităţii unei autorităţi, a unei instituţii ori între-
prinderi; survenirea insolvabilităţii unei întreprinderi ori lichidarea aces-
teia; sinuciderea sau tentativa de sinucidere a victimei sau apropiaţilor ei; 
survenirea decesului victimei (cu excepţia lit. b) alin. (2) art. 329 CP, dat 
fiind incidenţa lit. a) alin. (2) art. 329 CP); inundarea spaţiilor în care lo-
cuiesc persoane; provocarea unor accidente în transportul de persoane; 
provocarea prăbuşirii clădirilor şi construcţiilor locuite; provocarea alune-
cărilor de teren; pieirea în masă a animalelor; provocarea ruperii barajelor; 
provocarea unor contagieri; provocarea avariilor, catastrofelor; provocarea 
unui dezastru ecologic sau social etc. [7]. 

În hotărârea sus-menţionată se mai statuează că acuzatorii de stat 
sunt obligaţi să indice în rechizitoriu criteriile şi să precizeze circumstanţele, 
care au servit drept temei de a concluziona prezenţa uneia dintre urmările 
prejudiciabile indicate supra, precum şi natura dreptului, respectiv, intere-
sului lezat, invocându-se actul normativ, care asigură protecţia efectivă a 
acestor prerogative. Această obligaţie este atribuită şi instanţei de judecată, 
care, la rândul său, le va indica în partea descriptivă a sentinţei (în limitele 
conţinutului rechizitoriului) [7].

4. Dificultatea procesului de interpretare a „semnelor estimative” ale 
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componenţelor de infracţiune este determinat atât de factori obiectivi, cât 
subiectivi. 

La categoria factorilor obiectiv poate atribuită însăşi lipsa reglementă-
rilor penale prin care s-ar stabili anumite criteriile măsurabile în baza căro-
ra urmează a fi determinate la calificare  semnele estimative (definitorii) ale 
componenţei de infracţiune. Cu referinţă la infracţiunea de exces de putere 
este vorba de „daunele în proporţii considerabile intereselor publice” – [art. 
328 alin. (1) C.pen.] şi „urmări grave” – [art. 328 C.pen. alin. (3) C.pen.].

La categoria factorilor subiectivi poate fi atribuită conştiinţa juridică 
scăzută a interpretului legii penale, pregătirea precară a specialiştilor în do-
meniul dreptului penal sau chiar lipsa de experienţă a acestora la interpre-
tarea legii penale. 

În afară de aceasta, existenţa unor semne cu caracter estimatoriu oferă 
posibilitatea unei aprecieri subiective a normelor penale, aprecieri care nu 
de fiecare dată se subscriu voinţei legiuitorului. Mai mult decât atât, aceste 
aprecieri favorizează aplicare arbitrară a legii penale prin încălcarea gravă a 
principiului legalităţii incriminării.

Este bine ştiut că normele penale formulate  prin semne definitorii 
sunt lipsite de claritate şi previzibilitate la descrierea conduitelor criminale. 
Acest lucru duce la încălcarea condiţiilor de calitate ale normelor penale ce-
rute de principiul legalităţii incriminării statuat în prima parte a textului de 
la art. 7 paragr. 1 din CEDO, potrivit căruia: „Nimeni nu poate fi condamnat 
pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârşită, nu 
constituia o infracţiune, potrivit dreptului naţional sau internaţional”. 

Legalitatea incriminării, după cum este prevăzută în textul sus-men-
ţionat al Convenţiei, este un principiu din materia dreptului penal, destinat 
asigurării unei protecţii efective împotriva urmărilor şi condamnărilor pe-
nale arbitrare din partea autorităţilor. Acest principiu se referă la condam-
nările pentru faptele care constituie infracţiuni potrivit normelor dreptului 
penal intern [8, p. 129].

Noţiunea de „lege” folosită la art. 7 din Convenţie corespunde cu cea a 
„legii” care apare în alte articole ale Convenţiei; ea implică condiţii calitative, 
inclusiv cele legate de accesibilitate şi previzibilitate [9]. 

O normă este accesibilă şi previzibilă numai atunci când este redac-
tată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane să-
şi corecteze conduita şi să fie capabilă, cu consiliere adecvată, să prevadă, 
într-o măsură rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-o normă. Le-
gea trebuie să fie accesibilă într-un mod adecvat: cetăţeanul trebuie să aibă 
un indiciu adecvat, în circumstanţe concrete, asupra reglementărilor legale 
aplicabile” [10].
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Persoana este în drept să cunoască, în termeni foarte clari, ce acte şi 
omisiuni sunt de natură să-i angajeze responsabilitatea penală [11]. Atunci 
când un act este privit ca infracţiune, judecătorul poate să precizeze elemen-
tele constitutive ale infracţiunii, dar nu să le modifice, în detrimentul acuza-
tului, iar modul în care el va defini aceste elemente constitutive trebuie să fie 
previzibil pentru orice persoană consultată de un specialist [12].

Prin urmare, potrivit standardelor ChEDO o infracţiune trebuie să fie 
clar definită de lege şi că această condiţie se consideră îndeplinită atunci 
când individul poate cunoaşte din textul dispoziţiei relevante sau, dacă este 
necesar, folosind interpretarea acesteia de către instanţele judecătoreşti sau 
de un aviz juridic explicativ cu referire la acte şi omisiuni ar implica răspun-
derea sa penală.

Astfel, principiul legalităţii incriminării impune legiuitorului exigenţe 
importante în planul tehnicii legislative. Sub acest aspect, se impune cerinţa 
elaborării unor texte simple şi clare, conţinând formulări de cât o mai mare 
transparenţă şi accesibilitate publică. În funcţie de calitatea elaborării texte-
lor de drept penal se află nu numai gradul de adresabilitate, dar şi aptitudi-
nea de a evita arbitrariul judiciar, favorizat întotdeauna de exprimările vagi 
şi imprecise ale legii penale.

Exigenţele care decurg din gradul înalt de evoluţie a standardelor jus-
tiţiei penale denotă faptul că norma penală trebuie să fie formulată cu preci-
zie şi claritate maximă, astfel încât, pe de o parte, din conţinutul acesteia să 
derive comportamentul criminal concret ce se pretinde a fi pedepsit, iar pe 
de altă parte, să nu lase loc de interpretări abuzive din partea autorităţilor. 
Prin urmare, considerăm că legiuitorul naţional trebuie să facă un efort în 
plus în ceea ce priveşte fie reformularea, fie dezincriminarea infracţiunilor 
descrise prin intermediul semnelor estimative sau definitorii.

După cum conchide pe bună dreptate autorul N. Giurgiu, principiul 
legalităţii incriminării pretinde legiuitorului adoptarea unor texte cât mai 
complete pentru a acoperi toate ipotezele de bază ale incriminării şi cât mai 
precise pentru a servi la stabilirea comodă şi exactă a sensului unor termeni 
sau expresii şi la determinarea faptei fără echivoc a limitelor reale ale câm-
pului incriminării [13, p. 27]. 

Pe de altă parte, ca urmare firească a legalităţii incriminării, judecăto-
rilor nu le revine nici un rol în procesul de creare a normelor de drept penal, 
drepturile şi obligaţiile puterii judecătoreşti înscriindu-se numai în sfera 
aplicării acestor norme la cazurile concrete, în limite şi proceduri dinainte 
prestabilite prin lege. Cu alte cuvinte, nefiind creator de normă juridică, ju-
decătorul nu are dreptul de a institui noi infracţiuni pentru uzul uneia sau 
a mai multor cauze şi nici de a modifica pe cale existente în lege [13, p. 27].  
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Plecând de la ideea că dreptul autohton face parte din cadrul sistemu-
lui de drept continental pentru care precedentul judiciar în calitate de izvor 
formal al dreptului este străin, interpretarea noţiunilor de „estimative” sau 
„definitorii” prin atribuirea unor modalităţi de comitere a infracţiunii ne-
specificate de legea penală i-ar atribui judecătorului calitatea de creator al 
normelor penale. Precedentul judiciar cu caracter normativ este însă com-
plet străin sistemului de drept continental (romano-germanic), din care face 
parte şi sistemul de drept al Republicii Moldova – unde doar legiuitorul este 
creatorul normelor de drept material sau formal [14, p. 62-63]. 

5. Utilizarea în legea penală a semnelor estimative fără prevederea 
unor criterii legale de evaluare în activitatea practică de transpunere în via-
ţă a legii penale contravine principiul legalităţii incriminării. Asemenea for-
mulări sunt ambigue şi nu întrunesc condiţiile de claritate şi previzibilitate 
ale legii penale. Nici judecătorul, nici interpretul doctrinar al legii penale nu 
trebuie să-l substituie pe legiuitor şi să intervină acolo unde legea penală nu 
este clară. 

Din atare raţiuni atât semnul „daune în proporţii considerabile intere-
selor publice” – [art. 328 alin. (1) C.pen.], cât şi semnul „urmări grave” – [art. 
328 C.pen. alin. (3) C.pen.] ce caracterizează excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu au fost declarate anticonstituţionale de către Curtea 
Constituţională a R. Moldova.

În speţă, prin Hotărârea Curţii Constituţionale din 27.06.2017, la exa-
minarea prevederilor art. 328 alin. (1) din Codul penal, Curtea a constatat 
că una din urmările prejudiciabile ale infracţiunii de exces de putere sau 
depăşirea atribuţiilor de serviciu o constituie cauzarea unor daune conside-
rabile „intereselor publice”. Curtea a constat că art. 328 alin. (1) din Codul 
penal prevede o infracţiune materială şi include interesul public în urmări-
le prejudiciabile ale acesteia, însă norma de trimitere (art. 126 alin. (2) din 
acelaşi cod), în temeiul căreia se evaluează in concreto prejudiciul cauzat în 
fiecare caz, nu stabileşte expressis verbis „interesul public” ca valoare socială 
care poate fi determinată. În speţă, Curtea subliniază că lipsa unor preve-
deri pentru evaluarea caracterului considerabil al urmărilor prejudiciabi-
le cauzate intereselor publice deschide un teren larg arbitrarului, existând 
riscul ca acţiunile persoanei publice care depăşesc limitele drepturilor şi 
atribuţiilor acordate prin lege, indiferent de gravitatea faptei săvârşite, să 
cadă sub incidenţa normei penale. Concluzionând cele menţionate, Curtea 
reţine că utilizarea în art.328 alin. (1) din Codul penal a noţiunii „intereselor 
publice”, care constituie o noţiune generică, ce nu poate fi definită, încalcă 
articolele 1 alin. (3) şi 22 din Constituţie (principiul legalităţii incriminării 
şi pedepsei penale), precum şi articolul 23 din Constituţie (calitatea legii pe-
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nale) [15].
Într-o altă speţă, Curtea a remarcat că nu există niciun text normativ 

care ar defini noţiunea de „urmări grave”, utilizată în articolul 328 alin.(3) 
lit.d) din C.pen. De asemenea, legea nu stabileşte nici un criteriu material 
care să cuantifice gravitatea urmării prejudiciabile. Astfel, există riscul ca 
gravitatea să fie apreciată în baza unor criterii arbitrare şi discreţionare de 
către cei dotaţi cu competenţa aplicării legii penale. De asemenea Curte a 
reţinut că, având în vedere multitudinea semnificaţiilor acestei sintagme, 
destinatarul normei penale nu poate cunoaşte care este acţiunea/inacţiunea 
prohibită astfel, încât să-şi adapteze conduita în mod corespunzător. În prac-
tică, stabilirea acestora nu poate fi făcută de către cei competenţi să aplice 
legea penală, decât în baza unor criterii lipsite de suport legal. Chiar dacă se 
face apel la consultanţa de specialitate, destinatarul normei ar putea fi pri-
vat de posibilitatea conformării cu prevederile legale. Curtea menţionează 
că norma contestată îi acordă instanţei de judecată o marjă largă de discre-
ţie, fapt care a generat o practică judiciară neunitară (a se vedea: decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 27 ianuarie 2015, în do-
sarul nr.1ra-1/15; decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 
12 mai 2015, în dosarul nr.1ra-394/2015; decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 29 septembrie 2015, în dosarul nr.1ra-822/2015). 
De asemenea, Curtea a constatat că unii judecători care s-au confruntat cu 
problema calificării cazurilor cu „urmări grave” au aplicat direct Convenţia 
Europeană, menţionând, între altele, că pentru a se reţine un astfel de semn 
calificativ, este necesar să fie cunoscut conţinutul acestuia, iar condamnarea 
persoanei în baza unor asemenea norme ar genera instituirea unui regim 
represiv şi nu a unuia preventiv (hotărârea Judecătoriei Centru, municipiul 
Chişinău, din 12 mai 2015, în dosarul nr.1–23/2015) [16].

În temeiul celor menţionate Curtea Constituţională a concluzionat că 
în lipsa unor repere fixe, inclusiv normative, calificarea urmărilor prejudi-
ciabile ale infracţiunii ca fiind „urmări grave” se face la discreţia celor care 
aplică legea penală, justiţiabilul aflându-se într-o stare de insecuritate juri-
dică.  Rezumând cele enunţate supra, Curtea conchide că prevederile artico-
lului 328 alin.(3) lit.d) din C.pen. sunt formulate de o manieră imprecisă şi 
neclară şi le conferă autorităţilor care le aplică o marjă excesivă de discreţie. 
Prin urmare, ele nu îndeplinesc standardul calităţii legii penale, fiind contra-
re articolelor 1 alin.(3) şi 22, coroborate cu articolul 23 alin.(2) din Consti-
tuţie [16].

Descrierea componenţei de infracţiunii de exces de putere sau depăşi-
re a atribuţiilor de serviciu prin intermediul semnelor estimative face dificilă 
şi chiar pe alocuri imposibilă aplicarea art. 328 C.pen. în privinţa unor fapte 
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ale persoanelor publice care în esenţă comportă pericol social şi face necesa-
ră aplicarea legii penale. Aceste fapte se află în afară câmpului incriminator 
nu din cauza lipsei gradului prejudiciabil, ci din cauza lipsei unei legi spe-
cialitate care ar corespunde standardelor de calitate pretinse de principiul 
legalităţii. Din atare raţiuni considerăm oportună de lege ferenda propunem 
fie înlocuirea acestor noţiuni estimative cu definiţii clare şi precise, prin care 
să fie concretizate urmările prejudiciabile, fie prevederea de către legiuitor 
a unor criterii legale în baza cărora aceste urmări să fie evaluate. 
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ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Армен Сабірович НЕРСЕСЯН,
кандидат юридических наук, старший науковий співробітник 

відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Резюме
У переважній більшості країн виключне право на володіння зброєю ма-

ють представники правоохоронних органів, органів забезпечення правопоряд-
ку – поліцейські. Застосування вогнепальної та іншої зброї поліцейськими у за-
рубіжних країнах, дозвіл на носіння якої наданий державою, регламентується 
національними та міжнародними нормативно-правовими актами, чітко фік-
сується уповноваженими на те державними органами, а кожен такий випадок 
ретельно розслідується. Існують ряд держав, де поліцейські не мають права на 
носіння зброї, за виключенням тих випадків, коли ситуація таки потребує того, 
щоб ці засоби впливу у поліції були. Дозвіл на застосування зброї поліцейськими у 
своїй професійній діяльності по забезпеченню правопорядку обумовлюється на-
явністю підстав, зазначених у законодавстві. Це обумовлюється необхідністю 
чіткого врегулювання такої діяльності у зв’язку з тим, що застосування зброї 
поліцейським завжди є крайнім заходом для забезпечення правопорядку. Наяв-
ність вказаного права у поліцейських, які забезпечують правопорядок у суспіль-
стві обумовлюється також і специфікою такої діяльності, яка пов’язана із не-
безпекою, що може загрожувати як самому поліцейському, так і іншим особам. 
Оскільки, і інші особи, і самі поліцейські мають однакове право на захист свого 
власного життя чи життя іншої особи від протиправних посягань, то право 
поліцейських на застосування зброї має чітке підґрунтя. Ті держави, в яких по-
ліцейські мають право у передбачених законом випадках застосовувати зброю, 
таким чином підвищують рівень забезпечення безпеки у суспільстві.

Ключові слова: вогнепальна зброя, застосування зброї поліцейським, носін-
ня зброї, застосування зброї, дозвіл на застосування вогнепальної зброї .

Summary
In the vast majority of countries, the exclusive right to possess weapons have 

representatives of law enforcement agencies, law enforcement agencies - the police. The 
use of firearms and other weapons by police officers in foreign countries, permitted to 
be issued by the state, is regulated by national and international regulations, clearly 
recorded by authorized state bodies, and each such case is thoroughly investigated. There 
are a number of states where police officers do not have the right to bear arms, except 
when the situation does require the police to have these means of influence. Permission 
for the use of weapons by police officers in their professional activities to ensure law and 
order is subject to the grounds specified in the legislation. This is due to the need for a 
clear regulation of such activities, given that the use of weapons by the police is always 
a last resort to maintain law and order. The presence of this right in police officers who 
maintain law and order in society is also determined by the specifics of such activities, 
which are associated with danger that may threaten both the police officer and others. 
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Зброя визнається джерелом підвищеної небезпеки. Джерелом 
підвищеної небезпеки є об’єкт матеріального світу, який володіє шкід-
ливими властивостями та створює підвищену ймовірність заподіян-
ня шкоди внаслідок неможливості повного контролю з боку людини 
у процесі його використання [1, c. 84]. Саме тому практично у кожній 
країні зброя наділена особливим статусом, а її обіг серед населення чіт-
ко регламентований чинним законодавством.

У різних країнах обіг зброї регламентується по-різному. Ряд кра-
їн встановлює сувору заборону на володіння і використання зброї (ок-
рім гладкоствольної мисливської) пересічними громадянами (Україна, 
Японія [2]); інші легалізували використання зброї за умов проходжен-
ня особою певної процедури її отримання (наприклад, Чехія, де засто-
совують тестування) [3]; у третій групі країн обіг зброї повністю лега-
лізований (США, Швейцарія та інші). Але у переважній більшості країн 
виключне право на володіння зброєю мають представники правоохо-
ронних органів, органів забезпечення правопорядку – поліцейські.

У даній роботі буде акцентовано увагу на таких аспектах: по-пер-
ше, чи у всіх країнах поліцейські мають право на володіння зброєю; 
по-друге, чи у всіх країнах, де у поліцейських є таке право, застосуван-
ня зброї є правомірним, і, якщо є, то у яких випадках?

Щодо першого питання, то відразу зазначимо, що існують ряд 
держав, де поліцейські не мають права на носіння зброї, а тому не ма-
ють вогнепальної зброї постійно, за виключенням тих випадків, коли 
ситуація все ж таки потребує того, щоб ці засоби впливу у поліції були. 
До таких країн можна віднести Ісландію (де, до речі,немає навіть влас-
них збройних сил), Ірландію, Мальдіви, Об’єднане Королівство (окрім 
Північної Ірландії), Нова Зеландія [4].

Але, як зазначалося, у переважній більшості країн працівники 
органів охорони правопорядку мають право на носіння зброї. Така по-
зиція держав регламентується не лише внутрішніми національними 
нормативно-правовими актами, але і Основними принципами засто-
сування сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтримці 
правопорядку [5],  Міжнародними стандартами для органів з підтрим-

Since both other persons and the police themselves have the same right to protect their 
own life or the life of another person from unlawful encroachment, the right of police 
officers to use weapons has a clear basis. Those states in which the police have the right 
to use weapons in cases provided by law, thus increase the level of security in society.

Key words: firearms, use of weapons by police officers, carrying weapons, use of 
weapons, permission to use firearms.
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ки правопорядку (так званий «кишеньковий посібник з прав людини 
для працівників поліції»), які були розроблені Центром по захисту 
прав людини ООН у 1996 р. [6] 

Відповідні положення включені у розділ «Обставини, що дозво-
ляють використання вогнепальної зброї». Зазначені положення пов-
ною мірою відповідають принципу 9 Основних принципів застосу-
вання сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтримці 
правопорядку (Спеціальні положення). Вказується наступне: 

 – вогнепальна зброя використовується лише у крайніх випадках; 
 – вогнепальна зброя застосовується лише у випадку самозахисту 

чи захисту інших осіб від неминучої загрози смерті чи серйозного по-
ранення;

 – або для запобігання особливо небезпечного злочину, що тягне 
за собою серйозну загрозу життю; 

 – або з метою арешту чи запобігання втечі особи, що являє собою 
таку небезпеку і яка опирається спробам зупинити загрозу;

 – або у будь-якому випадку, але лише тоді, коли менш радикаль-
ні засоби є неефективними;

 – умисне застосування сили із летальним наслідком може мати 
місце лише тоді, коли воно є абсолютно неминучим для захисту життя 
людини.

Зазначені вище положення повною мірою відповідають принципу 
9 Основних принципів застосування сили та вогнепальної зброї посадо-
вими особами по підтримці правопорядку (Спеціальні положення).

Саме цими положеннями керувалися у державах, де поліцейські 
мають дозвіл на носіння та застосування зброї [4]. До таких країн, зо-
крема, належать:

 – Австралія, де поліцейські зазвичай носять зброю, яка видається їм 
особисто; усі випадки стрілянини із летальним наслідком реєструються 
Австралійським інститутом кримінології і підлягають розслідуванню;

 – Австрія, де з 2006 року ведеться чіткий облік про використання 
вогнепальної зброї поліцією із вказівкою на види заподіяних травм та 
летальні наслідки (за даними Міністерства внутрішніх справ Австрії);

 – Данія, де поліцейські носять не лише вогнепальну зброю, але і 
перцевий балончик; застосування зброї реєструється департаментом 
поліції; в Законі «Про діяльність поліції» закріплені положення щодо 
правомірності застосування зброї, що є тотожними до вказаного вище 
принципу застосування сили; 

 – Франція, в якій поліцейські регулярно носять зброю; орган, що 
контролює застосування зброї поліцейськими, відсутній, як і статисти-
ка щодо її застосування і летальних випадків внаслідок її застосування;
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 – Німеччина: тут поліцейські постійно носять зброю; кількість 
летальних випадків внаслідок її використання дуже невелика;

 – Ямайка, де носіння і застосування зброї відбувалося порівняно 
часто (інколи внаслідок застосування поліцейськими зброї помирало 
до 355 чоловік на рік); з 2010 року Незалежна комісія з розслідування 
ретельно контролює і слідкує за використанням зброї поліцейськими; 

 – Японія, в якій дозволено носіння зброї поліцейськими (ре-
вольвер); у виключних ситуаціях спеціальним підрозділам дозволено 
носити більш тяжке озброєння (пістолети-кулемети, гвинтівки);  

 – Нідерланди: працівники правоохоронних органів носять зброю 
постійно; кожен випадок використання зброї не підлягає розслідуван-
ню – лише ті, коли відбулося попадання у людину; результати таких 
розслідувань оприлюднюються;

 – Норвегія, де поліцейські зобов’язані постійно носити зброю з 
собою (до 2019 року зброя повинна була знаходитися у службових ав-
томобілях); детальну статистику щодо застосування поліцейськими 
зброї веде і публікує департамент поліції;

 – ПАР, у якій поліція підконтрольна незалежній поліції слідчого 
управління; вказаний орган фіксує кожен випадок смерті внаслідок за-
стосування зброї поліцією та смерті у поліцейському відділку (вказані 
діяння кваліфікуються як смерть у результаті дій поліції); у статистич-
ній звітності враховуються випадки пострілу із службової вогнепаль-
ної зброї, пострілу із поліцейської вогнепальної зброї, недбалого пово-
дження із вогнепальної зброї, що призвело до смерті;

 – Швеція, де поліція завжди носить зброю; у розслідуванні вико-
ристання зброї поліцейськими детально описується таке використання; 
звітність враховує лише найбільш серйозні випадки застосування зброї;

 – Фінляндія, в якій поліцейські регулярно носять зброю; викори-
стання зброї поліцейськими контролюється Міністерством внутрішніх 
справ Фінляндії, яке веде детальну статистику у цій сфері;

 – США, де озброєні всі співробітники правоохоронних органів; 
всі летальні випадки внаслідок застосування поліцейськими зброї фік-
суються Департаментом поліції; Федеральне бюро розслідувань публі-
кує кількість виправданих вбивств з боку правоохоронних органів;

 – Україна, де право поліцейських на володіння зброєю та її ви-
користання регулюється Законом України «Про Національну поліцію» 
[7]; положення щодо застосування зброї повною мірою корелюються із 
вказаними вище положеннями  Міжнародних стандартів для органів з 
підтримки правопорядку та Основними принципами застосування сили 
та вогнепальної зброї посадовими особами по підтримці правопорядку.

Отже, застосування вогнепальної та іншої зброї поліцейськими 
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у зарубіжних країнах, дозвіл на носіння якої наданий державою, чітко 
фіксується уповноваженими на те державними органами, а кожен та-
кий випадок ретельно розслідується. Власне ж дозвіл на застосування 
зброї поліцейськими у своїй професійній діяльності по забезпеченню 
правопорядку обумовлюється наявністю  підстав, що були викладе-
ні нами вище. Це обумовлюється необхідністю чіткого врегулювання 
такої діяльності у зв’язку з тим, що застосування зброї поліцейським 
завжди є крайнім заходом для забезпечення правопорядку.

Наявність вказаного права у поліцейських, які забезпечують право-
порядок у суспільстві обумовлюється також і специфікою такої діяльності 
– така їх діяльність нерідко пов’язана із небезпекою, яка може загрожува-
ти як самому поліцейському, так і іншим особам. А, оскільки, і ці інші особи, 
і самі поліцейські мають однакове право на захист свого власного життя 
чи життя іншої особи (а поліцейські – ще й обов’язок захистити життя та 
здоров’я інших людей) від протиправних посягань, то право поліцейських 
на застосування зброї має чітке підґрунтя. І ті держави, в яких поліцейські 
мають право у передбачених законом випадках застосовувати зброю, та-
ким чином підвищують рівень забезпечення безпеки у суспільстві. 
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Проблема соблюдения прав и свобод личности, обеспечение га-
рантий их осуществления приобретает в современных условиях боль-
шое значение. Во Всеобщей декларация прав человека, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 дека-
бря 1948 г., отмечается, что при осуществлении своих прав и свобод 
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, ка-
кие установлены законом исключительно с целью обеспечения долж-
ного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе.

Торговля людьми является одной из сфер криминального бизне-
са, которая в последние годы развивается наиболее быстро. Сегодня 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЕКТЕ 
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(г. Мариуполь, Украина)

Резюме
Статья посвящена анализу отдельных положений проекта Уголовного 

кодекса Украины, вынесенного на обсуждение (по состоянию на 19 октября 2020 
года). Проанализированы нормы, предусматривающие ответственность за 
эксплуатацию человека, торговлю людьми и торговлю несовершеннолетним. 
Обоснована необходимость рассматривать эксплуатацию человека не как от-
дельный состав преступления, а как элемент субъективной стороны торговли 
людьми (цель).

Ключевые слова: уголовная ответственность, торговля людьми, эксплуа-
тация человека, несовершеннолетний

Abstract
This article is concerning on analysis of certain provisions of the draft of the 

Criminal code of Ukraine proposed for consideration (as on October 19th, 2020). Norms 
stipulated responsibility for exploitation of the human, human trafficking and juvenile 
trafficking have been studied. The necessity to rank exploitation of the human as an 
element of subjective side of the human trafficking (aim) rather than separate body of 
crime has been substantiated.

Keywords: criminal responsibility, human trafficking, exploitation of the human, 
juvenile.
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масштабы этого вида преступной деятельности в мире таковы, что тор-
говля людьми стоит на третьем, а по данным некоторых неправитель-
ственных организаций – и на втором месте, после торговли оружием и 
наркотиками. Тень торговли людьми, к сожалению, распространяется 
на весь цивилизованный мир. Не стала исключением и наша страна.

В Украине уголовная ответственность за торговлю людьми уста-
новлена с 1998 г. К сожалению, со временем эта проблема не только 
не исчезла, но и приобрела новые формы. Уже сейчас можно говорить 
о возникновении новых способов эксплуатации человека (например, 
проведение медицинских опытов, насильственное изъятие органов 
для донорства, принудительная беременность и т.д.), что повышает 
риски стать жертвой торговли людьми для всех групп населения. Это-
му способствует ряд факторов, а именно:

1) повышение уровня мобильности населения;
2) увеличение количества населения, живущего за чертой бедно-

сти в развивающихся странах;
3) появление внутренне перемещенных лиц и связанная с этим 

трудовая миграция населения;
4) экономическая нестабильность, высокий уровень безработицы;
5) наличие теневой экономики;
6) недостаточность материальных доходов граждан;
7) социальное и экономическое неравенство в стране;
8) многодетность семей;
9) недостаточная осведомленность в сфере трудоустройства за 

рубежом.
Не ставя перед собой задачу углубляться в факторы, способству-

ющие распространению торговли людьми, рассмотрим более детально 
отдельные аспекты ответственности за преступления против свободы 
человека в проекте УК Украины, который сейчас разрабатывается ра-
бочей группой по вопросу развития уголовного права.

Раздел 4.4. «Преступления против свободы человека» Книги 
4. «Преступления против прав человека» Особенной части проекта 
УК Украины содержит такие нормы: «Противоправное лишение сво-
боды человека» (ст. 4.4.4.), «Насильственное исчезновение» (ст. 4.4.5), 
«Потакание насильственному исчезновению» (ст. 4.4.6.) «Торговля 
человеком» (ст. 4.4.7.), «Торговля несовершеннолетним человеком» 
(ст. 4.4.8.), «Принуждение» (ст. 4.4.9.), «Эксплуатация человека» (ст. 
4.4.10.), «Принуждение к браку» (ст. 4.4.11.), «Принуждение как усло-
вие освобождения заложника» (ст. 4.4.12).

Следует отметить, что в ст. 4.4.10. «Эксплуатация человека» про-
екта УК Украины предусмотрено, что: «Лицо, принуждающее другого 
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человека к
а) сексуальным действиям в любой форме (сексуальная эксплу-

атация),
б) участию в порнобизнесе,
в) работе или оказанию услуг без оплаты или с оплатой, которая 

явно не соответствует интенсивности и характера труда или оказанию 
услуг,

г) покорению в рабство или обычаи, сходные с рабством,
г) подневольному состоянию,
д) пребыванию в долговой кабале,
е) предоставлению согласия на изъятие у него органов,
е) предоставлению согласия на проведение над ним опытов,
ж) усыновлению (удочерению) с целью наживы,
с) оплодотворению,
а) прерыванию беременности,
и) занятию попрошайничеством,
и) преступной деятельности, или
и) участию в вооруженном конфликте...» [1].
Таким образом, членами рабочей группы предлагается предус-

мотреть эксплуатацию человека как отдельный состав преступления. 
Но будет ли это правильным?

Обратимся к международно-правовым актам по вопросу проти-
водействия торговле людьми. В Протоколе о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, принятом 
15 ноября 2000 г., в п. «а» ч. 1 ст. 3 дано следующее определение: «Тор-
говля людьми – осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, пере-
возка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы 
силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для по-
лучения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состо-
яние или извлечение органов» [2, с. 3].

Также при толковании термина «торговля людьми» отмечается, 
что эксплуатация включает: эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 
и услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное со-
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стояние и трансплантации органов [3, с. 40].
Как видно, в международных актах по противодействию торгов-

ле людьми, эксплуатация рассматривается как цель торговли людьми. 
Вместе с тем, рассматривая эксплуатацию человека как цель торговли 
людьми, мы можем ее классифицировать как торговлю людьми с це-
лью:

- использования их в сексуальных целях (например, для произ-
водства порнографических материалов или занятия проституцией); 

- эксплуатации труда;
- вовлечения в долговую кабалу;
- использования в вооруженных конфликтах;
- вовлечения в преступную деятельность;
- усыновления (удочерения) в коммерческих целях;
- изъятия органов, проведение опытов над человеком без его со-

гласия;
- соблюдения обычаев, сходных с рабством;
- использования подневольного состояния;
- использования принудительного беременности.
И этот перечень не является исчерпывающим, поскольку обще-

ство не стоит на месте, в силу чего могут появиться новые варианты 
эксплуатации.

Проект УК Украины содержит ст. 4.4.7. «Торговля человеком», 
где указано, что «Лицо, из корыстных побуждений совершившее тор-
говлю человеком, а именно:

а) вербовку,
б) перемещение,
в) передачу,
г) сокрытие или
г) получение человека, -
если они были совершены путем:
i) насилия,
ii) принуждения,
iii) обмана или злоупотребления доверием,
iv) использования уязвимого состояния человека, или
v) подкупа третьего лица, контролирующего человека...» [1].
Хотелось бы отметить, что при такой конструкции составов пре-

ступлений эксплуатация человека и торговля людьми, цель торговли 
людьми – эксплуатация – не будет считаться обязательным призна-
ком, а образует самостоятельный состав преступления, что не соот-
ветствует положениям международного права. Логичным будет во-
прос: смогут ли правоохранительные органы доказать факт торговли 
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людьми и всегда ли лицо, совершающее это преступление, преследует 
лишь корыстный мотив? Мы считаем, что нет, поскольку при торгов-
ле людьми могут быть и иные мотивы (личные, хулиганские, непри-
язненные и т.д.).

Что же касается ст. 4.4.8. «Торговля несовершеннолетним чело-
веком», то она предусматривает, что «лицо, из корыстных побуждений 
совершает торговлю несовершеннолетним человеком, независимо от 
способа совершения деяния…» [1].

Подводя итог нашего небольшого исследования, следует напом-
нить, что по мнению В. Навроцкого приемы разграничения составов 
преступлений, правила квалификации при конкуренции уголовно-
правовых норм давно известны, признаются всеми и их применение 
не должно было бы вызвать особых трудностей. Но когда дело доходит 
до конкретных правоприменительных ситуаций, то сложности заклю-
чаются не в том, чтобы вспомнить содержание соответствующего пра-
вила уголовно-правовой квалификации, а в определении типа соотно-
шения [4, с. 123]. И это в полной мере касается терминология, которая 
будет применяться в вышеперечисленных статьях, что свидетельству-
ет об их несовершенстве.
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Anii 1990 pot fi consideraţi, pe bună dreptate, anii reparaţiilor istori-
ce, mai cu seamă pentru ţările cu un trecut socialist. Multe dintre ele, şi înde-
osebi ţările care au rezultat din destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, au profitat pe deplin de oportunitatea istorică, dar nu şi Republica 
Moldova. Noi am ratat toate şansele pe diferite dimensiuni: de la cele globale 
şi foarte importante, cum ar fi lichidarea consecinţelor pactului Ribbentrop-
Molotov2 sau statutul limbii române până la unele, la fel de importante, dar 
mai puţin globale cum ar fi organizarea administrativ-teritorială sau rede-
numirea organului legislativ suprem în denumirea sa originală de Sfatul 
Țării. Acestea sunt pilonii care ne determină pe noi ca comunitate statală şi 
care determină şi  dezvoltarea multidimensională a Republicii Moldova.

În cele ce urmează, vom trece în revistă încercările statului moldav 
de a trasa o strategie privind organizarea administrativă a teritoriului său, 
mai cu seamă, regionalizarea şi  unităţile teritorial-administrative. Aceste 
elemente pun temelia unei dezvoltări durabile atât social-economică, cât 
şi  culturală. Republica Moldova nu a făcut absolut nimic la acest capitol, cu 

SOS1 PENTRU RE(DE)-FORMAREA TERITORIALĂ A REPUBLICII 
MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

Ştefan STAMATIN,
doctor în drept, profesor universitar

Nu-i de ajuns să hotărâm ce trebuie să facem sau să nu facem, 
ci mai trebuie să şi rămânem la ceea ce am hotărât.

Cicero, Fin., 1, 46

Rezumat
În ultimii ani s-au intensificat substanţial dezbaterile ce au ca subiect 

oportunitatea de re(de)formare teritorială a ţării, iar opiniile privind modalitatea de re-
formare sunt extrem de vaste, uneori chiar contradictorii. Reforma dată ar trebui să asi-
gure cadrul necesar pentru multiple de „D”: democratizare, descentralizare, desconcen-
trare, deconspirare, demonopolizare, deetatizare, dezvoltare, dezoligarhizare. În fond, 
Republica Moldova este unica ţară care are o organizare a teritoriului său din punct de 
vedere administrativ de tip sovietic. 

Cuvinte-cheie: reforma administrativ-teritorială, dezvoltare regională, descen-
tralizare, autonomie locală, administraţie publică locală, dezvoltare economică.
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excepţia adoptării unor legi şi  hotărâri de guvern3. Considerăm că activarea 
plenară a întregului potenţial al acestui domeniu poate fi făcută doar prin 
soluţionarea complexă a mai multor probleme ce-şi  aşteaptă rezolvarea ani 
sau chiar decenii în şir: autonomia locală, autonomia financiara, autonomia 
deciziei, dimensiunea unităţii teritorial-administrative de nivelul unu şi  doi, 
descentralizarea administrativă, desconcentrarea administrativă. În ultime-
le două decenii, reformele ce implică re(de)formarea teritorială au devenit 
comune pentru toate ţările, inclusiv cele membre ale UE.

Politica de dezvoltare promovată de Uniunea Europeană este o poli-
tică de coeziune economică şi socială, bazată preponderent pe măsuri acti-
ve de dezvoltare. De aceea sprijinul financiar şi politic acordat de UE are ca 
scop atingerea unui nivel de dezvoltare superior, capabil să ofere avantaje 
economice şi sociale atât pe plan intern, cât şi extern.

Deşi cele mai multe state europene au fost şi continuă să fie state uni-
tare, descentralizarea deciziei la nivel local, provincial şi/sau regional este o 
idee unanim acceptată. Astfel, regionalizarea a devenit o tendinţă comună a 
evoluţiei organizării teritoriale a statelor europene şi regiunilor, aceste co-
lectivităţi publice situate la un nivel intermediar, structurile răspunzătoare 
de asigurare a convergenţei instituţionale a statelor membre ale UE. Deşi 
apariţia regiunilor nu este o consecinţă a politicii de dezvoltare regională 
a UE, nivelul ridicat al fondurilor destinate realizării obiectivului general al 
acesteia (obţinerea coeziunii economice şi sociale la nivelul întregii UE prin 
eliminarea şi prevenirea dezechilibrelor între regiuni) a avut o contribuţie 
importantă asupra regionalizării, precum şi asupra stabilirii unor strategii, 
planuri şi programe de dezvoltare regională care pot asigura într-un mod 
eficace repartizarea şi utilizarea resurselor.

Principiile unei politici de dezvoltare regională sunt stabilite, la nivel 
european, încă din 1957, odată cu semnarea Tratatului de la Roma de către 
cele 6 ţări „din prima linie”, care au pus bazele Comunităţii Economice Eu-
ropene (CEE)4.

Politica regională propriu-zisă a UE a apărut în 1975, odată cu consti-
tuirea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER)5 şi, începând cu 
anul 1980, această politică a devenit una dintre politicile-cheie ale UE. Creş-
terea importanţei politicii regionale a UE a fost determinată în mod special 
de creşterea bugetului alocat Fondurilor Structurale şi  de Investiţii Europe-
ne (fondurile ESI)6 (circa 213 miliarde euro în anul 1999, iar pentru perioa-
da 2014-2020, a câte 454 miliarde! EUR anual).

Politica regională a UE s-a construit în jurul conceptului de coeziu-
ne economică şi socială. Acest concept vizează reducerea dezechilibrelor 
în nivelul de dezvoltare al regiunilor, sprijinirea regiunilor rămase în urmă 
şi diminuarea discrepanţelor care le separă de regiunile dezvoltate ale UE. 
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Această politică este, înainte de toate, o politică a solidarităţii. Ea se bazea-
ză pe solidaritatea financiară a statelor membre şi, ca urmare, o parte sub-
stanţială a contribuţiei acestora la bugetul Comunităţii este îndreptată către 
regiunile mai puţin prospere şi grupurile sociale dezavantajate. Prin această 
politică, sprijinită financiar din Fondurile Structurale, UE ajută regiunile a 
căror dezvoltare este rămasă în urmă şi sprijină reconversia zonelor indus-
triale în dificultate, diversificarea activităţilor economice în zonele rurale 
aflate în dificultate şi regenerarea urbană a oraşelor în declin.

Deşi împărţirea pe regiuni este larg răspândită în organizarea terito-
rială a ţărilor europene, este imposibil să definim un concept de bază comun 
pentru regiunile existente.

Termenul „regiune” are un sens diferit în funcţie de contextul discuţi-
ei. Din perspectiva globală înseamnă aria geografică care include mai multe 
state (Regiunea Bazinului Marii Negre, Regiunea Balcanilor, Regiunea Orien-
tului Apropiat...). Alteori, termenul este folosit pentru asocierea regiunilor 
ţărilor vecine, constituită pentru atingerea unui sau mai multor obiective şi 
interese comune (euroregiuni). Legislaţia moldavă stipulează că „regiunea 
de dezvoltare este o unitate teritorial-funcţională, care reprezintă cadrul de 
planificare, implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare regională7.

Din perspectiva politicii dezvoltării regionale, regiunea este o zonă în 
interiorul ţării, omogenă geografic, cu caracteristici comune sau similare a 
tradiţiilor, culturii, caracteristicilor etnice. Și aici se nasc trei idei cu care do-
resc să mă împărtăşesc: Prima idee pe care am avut-o în vedere se referă la 
faptul că, în concepţia noastră, regiunea, deci această construcţie regională, 
reprezintă un proces de organizare teritorială a ţării sub aspect administra-
tiv. A doua se referă la faptul că avem în vedere ca regiunea să fie axată în 
primul rând pe dezvoltarea economică. Regiunea este un teritoriu care, după 
părerea noastră, poate să cuprindă teritorii mari. Și cea mai importantă – a 
treia idee – cele două tipuri de unităţi teritoriale, pe de o parte, regiunile de 
dezvoltare, iar pe de altă parte, unităţile teritorial-administrative de nivelul 
doi, să se suprapună. Astfel, putem avea trei raioane (aşa cum cere norma 
constituţională), ele fiind şi  regiuni de dezvoltare cu denumirea raionul Țara 
de Sus, raionul Țara de Mijloc şi  raionul Țara de Jos8 şi , desigur, unităţile 
teritoriale autonome. În acest fel, pot fi realizate proiecte de mai mare an-
vergură, în mod deosebit în domeniul infrastructurilor, în domeniul unor 
proiecte economice. În continuare termenul de regiune sau regionalizare va 
fi folosit doar în sensul suprapunerii celor două tipuri de unităţi teritoriale: 
ca şi  regiune de dezvoltare şi  ca unitate teritorial-administrativă.

Dar cel mai important aspect pentru crearea unor unităţi teritoriale 
(ca şi  unitate teritorial-administrativă şi  ca regiune de dezvoltare) sunt 
factorii care permit creşterea socioeconomică a zonei respective. De aceea 
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factorii care urmează a fi luaţi în considerare de legiuitorul moldav pentru 
consolidarea unui sistem de unităţi teritoriale funcţionale şi de un potenţial 
succes al acestora sunt:

 – factori istorici, ce ţin de tradiţie, cultură;
 – factorul geografic (omogenitate naturală şi conexiunea cu hotarul 

statului);
 – dimensiune adecvată pentru o activitate socioeconomică reală şi efi-

cientă;
 – un număr echilibrat de locuitori (standardele ţărilor dezvoltate);
 – un număr de centre de dezvoltare/ creştere potenţială (oraşe cu ca-

pacitate de creştere şi cu o dinamică bidirecţională socioeconomică în raport 
cu periferia);

 – criteriu de mediu şi  infrastructură;
 – multă perseverenţă şi voinţă politică, rezultată din interesul general 

al comunităţii moldave.
În Republica Moldova, acest nou tip de politică vine, în primul rând, în 

întâmpinarea unor necesităţi reale ale colectivităţilor locale şi regionale. Po-
litica regională poate fi caracterizată ca reprezentând un nou mod de abor-
dare a dezvoltării, o abordare de jos în sus, bazată pe iniţiativele, planurile şi 
programele de dezvoltare ale colectivităţilor locale şi regionale. Promovarea 
propriilor politici de dezvoltare regională, de către autorităţile administra-
ţiei publice locale, porneşte de la premisa că nimeni nu poate cunoaşte mai 
bine necesităţile reale ale acestor colectivităţi decât ele însele şi cei aleşi să 
le reprezinte.

Din păcate, în RM procesul de legiferare a regionalizării teritoriului s-a 
produs intr-un ritm fulger, din care motiv regionalizarea propriu-zisă din 
unghiul din care privesc eu lucrurile s-a produs şi se petrece în continuare 
fără mare succes şi  a devenit un element de pervertire, pentru că s-a pro-
dus, în primul rând, pe baza unor teritorii mici, desăvârşite mai devreme 
sau mai târziu ca autonomii limitate, iar în al doilea rând, s-a produs în afara 
unităţilor teritorial-administrative9. Sunt necesare regiuni medii ca extinde-
re teritorială care să cuprindă în limita posibilului relief variat, acest lucru ar 
aduce un progres economic. Trebuie ţinut cont de oraşele care se vor afla în 
interiorul unei regiuni astfel încât să se stabilească un echilibru între acestea 
din punctul de vedere al numărului şi de ce nu şi al gradului de dezvoltare al 
aşezărilor urbane.

Aceste regiuni pentru a rezista foarte mult trebuie gândite din prezent 
în perspectiva viitorului şi oportunităţilor imediat prealabile integrării eu-
ropene. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele europe-
ne la capitolul dezvoltării regionale are ca scop şi absorbirea unor fonduri 
europene. Însă, pentru a avea acces la fonduri, ţările candidate vor trebui să 
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aibă un sistem adecvat implementat până la data aderării.
Pentru a beneficia de sumele considerabile alocate de Uniunea Euro-

peana, Republica Moldova trebuie sa îndeplinească însă anumite condiţii. 
Până a ajunge la proiecte, este nevoie, în primul rând, de îndeplinirea cri-
teriului privind organizarea teritoriala. Țările candidate trebuie să convină 
cu Comisia Europeană asupra unei clasificări NUTS10 pentru implementarea 
fondurilor structurale.

Statisticile regionale la nivelurile NUTS 2 şi NUTS 3 sunt folosite de 
Comisia Europeană pentru stabilirea eligibilităţii regiunilor pentru a primi 
sprijin financiar din Fondurile Structurale. Astfel, cea mai mare parte a aces-
tor fonduri este alocată regiunilor Obiectiv 1, regiuni clasificate numai la ni-
velul teritorial-statistic NUTS 2.

Nivelul teritorial-statistic NUTS 2 reprezintă, fără îndoială, cel mai im-
portant element al politicii de dezvoltare regională deoarece actualele cri-
terii de alocare a Fondurilor Structurale se bazează pe indicatori statistici 
calculaţi la acest nivel. Însă legea „Privind dezvoltarea regională în Republi-
ca Moldova” constituie 6 regiuni de dezvoltare, dintre care doar două dintre 
ele întrunesc condiţiile minime ale nivelului NUTS 2. Aşadar, care este miza 
legislatorului nostru la capitolul dat11?

Și din acest punct de vedere, ar fi necesară şi  posibilă organizarea 
administrativ-teritorială a ţării noastre în baza regiunilor de dezvoltare, 
discutată mai devreme supra. E necesar să menţionăm că totuşi cele mai 
multe state membre ale UE au realizat o suprapunere a celor două tipuri de 
unităţi, obţinând astfel o mai bună eficienţă în implementarea programelor 
de dezvoltare. Sunt sigur că regionalizarea în formula noastră are legătură 
directă şi cu zonele fierbinţi (ex. Transnistria, Găgăuzi-Eri) ale peisajului po-
litic de astăzi.

Guvernarea, inclusiv cea curentă, a abordat această temă căutând ra-
ţiuni în regionalizarea administrativ-economică, justificând modelul centra-
lizat. Modelul centralizat poate construi o strategie de dezvoltare la nivelul 
statului naţional, din redistribuiri, mai coerentă şi mai omogenă, cu condiţia 
ca la nivelul statului naţional să existe o clasă politică altruistă şi dezintere-
sată şi un aparat administrativ, local, loial intereselor naţionale. Oricum în 
sociologie se ştie că aceste criterii ţin de un romantism politic, sursa guver-
nării transparente şi eficiente trebuie căutată în acel model de guvernare 
capabil să gestioneze pe baze contractuale toate resursele, inclusiv cele cul-
turale şi identitare. Acesta poate fi acela al unei regiuni, provincii istorice, 
sau al altei unităţi administrativ-teritoriale, definită organic, care îşi asumă 
sarcina unei guvernări autonome, dar totodată complementară guvernării 
naţionale.

Tehnica guvernării centralizate lasă de cele mai multe ori provinciile 
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şi periferiile în sărăcie, chiar dacă acestea contribuie substanţial la bugetul 
central, sau administrează abuziv, neadecvat şi cu costuri foarte ridicate 
strategiile de dezvoltare ale acestora, neţinând cont de specificităţi locale, 
de tradiţii şi de un spaţiu definit organic.

Tehnica guvernării regionale este un model direct de administrare 
a resurselor, nu prin interpuşi, mai transparent, mai eficient şi cu costuri 
mult mai reduse decât cel centralizat. Acest nivel de guvernare simplifică şi 
uşurează guvernarea naţională prin transferarea competenţelor acolo unde 
sunt resursele şi problemele. Politicile de dezvoltare regională pot fi definite 
prin cooperare cu nivelul de guvernare naţional, pe proiecte exact definite, 
a căror surse de finanţare pot fi multiple: cele regionale, naţionale, externe, 
sau cele de la nivelul localităţii/ comunităţii căreia i se adresează dezvolta-
rea .

O adevărată politică regională, coerentă, credibilă şi adaptată la spe-
cificul zonei nu poate fi promovată mai bine nici de Guvern, nici de fiecare 
autoritate locală în parte. Prin urmare, este vorba de o asociere menită să 
producă efectul de sinergie scontat. Aceasta poate fi una din vocaţiile regio-
nalismului.

Cu alte cuvinte, politica de dezvoltare regională întăreşte rolul şi res-
ponsabilităţile administraţiei publice locale şi ale organismelor regionale în 
dezvoltarea economică şi socială a fiecărei localităţi în parte, precum şi a 
regiunilor de dezvoltare, concomitent cu diminuarea implicării instituţiilor 
guvernamentale în astfel de activităţi. Astfel, politica de dezvoltare regio-
nală devine o componentă esenţială a autonomiei locale. Potenţialul global 
al diferitor regiuni este – inevitabil – diferit, dar el trebuie valorificat prin 
formarea şi consolidarea pieţelor competitive, identificarea polilor de creş-
tere specifici, acordarea de stimulente financiare pentru iniţiativele locale, 
în cadrul unei politici regionale sistematice, credibile şi eficiente.

Dar autonomia locală nu are doar motivaţii de natură economică, ci şi 
politică, ea fiind un factor de democraţie, de participare reală a cetăţeanului 
la opţiuni şi decizii. Ea permite un control mai bun al aleşilor de către alegă-
tori, ca şi o mai bună înţelegere a nevoilor şi problemelor oamenilor. De ase-
menea, autonomia locală permite un mai bun control al furnizării serviciilor 
publice. În fine, autonomia locală poate fi un factor favorizant al dezvoltării, 
ea punând mai bine în valoare resursele specifice, reţelele de comunicaţii ale 
unei comunităţi şi facilitând cooperarea intra- şi intercomunitară.

Autonomia locală înseamnă, în primul rând, independenţă financiară, 
iar gradul de independenţă ne dă nivelul de autonomie. De multe ori, au-
torităţile locale se văd învestite cu calitatea, responsabilitatea de decidenţi, 
în chestiuni foarte importante, fără să dispună însă de sursele şi resursele 
financiare care să le susţină decizia. Și atunci descentralizarea rămâne o vor-
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bă goală, o formă fără fond, o iluzie. Pe lângă resursele financiare, autonomia 
locală presupune, desigur, organe şi instituţii proprii de administrare şi o 
legislaţie pe care să o respecte, mai ales în relaţiile cu statul.

La toate nivelurile de organizare administrativă trebuie urmărit şi 
consfinţit principiul echilibrului, al egalităţii relative între resursele acesto-
ra şi activităţile de finanţare, în baza unor patrimonii şi reguli clar stabilite. 
Comunităţile locale nu trebuie discriminate, spre binele tuturor.

Prin urmare, intervenţia puterii centrale pentru armonizarea dezvol-
tării teritoriale nu constituie deloc o garanţie a succesului, după cum nici 
sistemul pieţelor în funcţionarea sa nu poate oferi singur o astfel de garanţie. 
Soluţia constă deci într-o intervenţie mixtă: piaţă + stat, mixtură adaptată 
fiecărei situaţii specifice.

Politica dezvoltării regionale nu poate avea succes într-un mediu eco-
nomic naţional deprimat, cu pieţe reprimate şi creşteri negative. „Miracole-
le” unor regiuni mai dezvoltate într-un asemenea context şi bunăstarea lor 
relativă nu vor dura şi, oricum, ele nu există decât prin comparaţie cu stan-
darde precare.

Succesul reformei regionale şi funcţionarea democraţiei înseşi depind 
în mare măsură de contextul social. Iar învăţămintele experienţei altor ţări 
(de ex. experienţa dezvoltării regionale a Italiei112), care înseamnă, de fapt, 
instituirea unor noi forme ale democraţiei, sunt clar formulate: legăturile 
civice orizontale (între diferitele forme de organizare ale cetăţenilor, de 
la bresle la cluburi de fotbal şi asociaţii literare) favorizează performanţa 
economică şi instituţională. Pe când relaţiile pe verticală atrag neîncrede-
rea, dependenţa, înşelătoria, izolarea, dezordinea, corupţia, criminalitatea, 
înapoierea care se susţin una pe alta. Guvernarea depinde în mare măsură 
de infrastructura socială de comunităţi civice, pentru că într-o asemenea co-
munitate, cetăţenii doresc o guvernare mai bună, cer servicii publice mai 
eficiente şi le obţin şi prin participarea proprie.

Deşi a fost creat un cadru european corespunzător descentralizării, 
guvernarea moldavă nu a avut forţa politică de a face o reformă administra-
tivă fără anestezie, aşa cum s-a întâmplat în Polonia, unde guvernul nu s-a 
pierdut în amănunte. Dacă îi întrebi pe politicienii Republicii Moldova dacă 
sunt de acord cu 32 (37) de raioane, ei ar vrea 60 pentru că astfel vor avea 
60 de unităţi administrative aflate sub conducerea partidului aflat la putere.

Totodată se menţionează şi următorul aspect: Republica Moldova, 
încă din perioada sovietică şi din perioada suveranităţii statale, a continuat 
să aibă un sistem de administrare prea centralist. Și la această dată aproape 
tot fluxul financiar înseamnă o cale de la plătitorul de impozite până la buge-
tul de stat, iar apoi retur, dar de multe ori acest retur nu este un retur aşezat 
echilibrat în teritoriu, în funcţie de contribuţia fiecăruia, a fiecărei regiuni, 
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a fiecărui raion, a fiecărei comune, ci se realizează după alte criterii. Con-
siderăm că regiunea trebuie să fie o unitate administrativ-teritorială care 
trebuie să aibă un consiliu regional ales şi un preşedinte de consiliu, care, de 
asemenea, trebuie să fie ales prin vot direct.

Concluzii. Rezultatul tendinţei de evoluţie a organizării teritoriale în 
statele europene de astăzi este regionalizarea, unde regiunile reprezintă o 
comunitate publică ce răspunde necesităţii de teritorializare şi  dezvoltare 
economică.

Regionalizarea statelor este un element al integrării şi  un factor de 
democratizare, având ca scop echilibrarea sau prevenirea dezechilibrelor 
regionale, acordând legitimitate regiunilor şi  acelor instituţii care le repre-
zintă interesele. 

Integrarea în Uniunea Europeană este considerată în Republica Mol-
dova ca un obiectiv prioritar. Iată de ce experienţa acumulată în timp de că-
tre ţările europene trebuie valorificată pe măsură, astfel încât aceasta să fie 
pregătită pentru transformările care vor avea loc.

Prin urmare, Republica Moldova, ţara care-şi  doreşte partinitatea la 
UE, trebuie să se integreze în spiritul şi  realităţile europene, să dezvolte o 
politică regională coerentă şi  activă, pregătindu-şi, în acelaşi  timp, teritoriul 
pentru a corespunde cerinţelor formulate de Uniunea Europeană.

În acest sens, propunerea noastră de a organiza teritoriul Republicii 
Moldova sub aspect administrativ în trei raioane (termenul de raion este 
unul constituţional), ele fiind şi  regiuni de dezvoltare cu denumirea raionul 
Țara de Sus, raionul Țara de Mijloc şi  raionul Țara de Jos, este una din vari-
antele posibile.
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Принятие 17 декабря 1979 года Генеральной Ассамблеей ООН 
Международной конвенции о борьбе с захватом заложников [1] (да-
лее – Конвенция) обусловило криминализацию данного посягатель-
ства практически во всех странах мира. При этом регламентация от-
ветственности за конкретное деяние основывается на особенностях 
правовой системы, традициях правотворчества и опыте правоприме-
нения каждого государства.

И Украина, и Республика Молдова дополнили действующие уго-
ловные кодексы (далее – УК) нормой об ответственности за захват за-
ложников еще в 1987 году, будучи союзными республиками в составе 
СССР (при этом Украина предварительно присоединилась к вышеупо-
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мянутой Конвенции, тогда как Республика Молдова сделала это толь-
ко в 2002 году). Обретя независимость в 1991 году, оба государства 
пошли своим путем в создании нового уголовного законодательства в 
ходе государственного строительства.

Различия начинаются уже со способа решения вопроса об объ-
екте захвата заложников – иными словами, с места статьи об ответ-
ственности за данное преступление в Особенной части УК. В Украине 
законодатель, руководствуясь ст. 3 Конституции, предпочел устано-
вить усиленную уголовно-правовую охрану человека, его неприкос-
новенности и безопасности, чести и достоинства. Именно из этих со-
ображений ст. 147 «Захват заложников» была помещена в раздел III 
«Уголовные правонарушения против свободы, чести и достоинства 
лица» Особенной части УК Украины [2]. Следует сказать, что и в пре-
дыдущем УК нашей страны (1960 года) эта норма находилась в гла-
ве III «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
лица» Особенной части. Таким образом, можно говорить об определен-
ной последовательности в уголовно-правовом регулировании охраны 
соответствующих ценностей в Украине.

В то же время в УК Республики Молдова [3] ст. 280 «Захват за-
ложников» размещена в главе XIII «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка» Особенной части. На наш 
взгляд, эта позиция объясняется тем, что без реального обеспечения 
безопасности общества в целом невозможна безопасность конкретно-
го члена такого общества в частности (провозглашение приоритета 
человека, его прав, свобод и законных интересов будет в таких услови-
ях носить исключительно декларативный характер). В данном случае 
молдавский законодатель отошел от прежней позиции, поскольку в 
предыдущем УК (1961 года) норма об ответственности за захват за-
ложников находилась в главе II «Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности» Особенной части. 

Нельзя не отметить, что подобное решение существенно упроща-
ет отграничение захвата заложников от смежных преступлений – не-
законного лишения свободы и похищения человека. Нахождение ста-
тей, криминализирующих эти посягательства, в одном разделе (одной 
главе) уголовного закона указывает на единый родовой объект, что 
явно ошибочно в отношении захвата заложников. Последнее посягает 
на неопределенно широкий круг общественных отношений, причиняя 
одновременно ущерб нескольким объектам, поставленным под охрану 
уголовного закона, путем нарушения отношений, регламентирующих 
безопасные условия существования общества в целом. Состояние за-
щищенности общества, убежденности каждого в действенной охране 
от правонарушений и есть общественная безопасность. Именно ее на-



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

344

рушает виновное лицо, захватывая заложников. Напротив, преступле-
ния против свободы, чести и достоинства причиняют (создают угрозу 
причинения) вред конкретному лицу и не ставят под угрозу безопас-
ность общества. В данном контексте нужно признать, что решение 
молдавского законодателя относительно места нормы об ответствен-
ности за захват заложников выглядит более удачным с точки зрения 
науки уголовного права и практики уголовно-правовой квалифика-
ции, чем традиционный путь, избранный законодателем в Украине: 
различие в объекте позволяет точно показать социальную сущность и 
общественную опасность посягательства.

Действия, составляющие объективную сторону рассматриваемого 
деяния, в УК Украины и Республики Молдова сформулированы не в соот-
ветствии со ст. 1 Конвенции (по которой «любое лицо, которое захваты-
вает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести поврежде-
ние или продолжать удерживать другое лицо (здесь и далее именуемое 
как «заложник»), для того чтобы заставить третью сторону, а именно:  
государство, международную межправительственную организацию, 
какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц – совер-
шить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого 
или косвенного условия для освобождения заложника, совершает пре-
ступление захвата заложника по смыслу настоящей Конвенции»).

Но если украинский законодатель упростил норму (в диспози-
ции ст. 147 УК указаны только формы совершения и цель захвата за-
ложников), то в ст. 280 УК Республики Молдова деяние искусственно 
разделено (на «захват или удержание лица в качестве заложника…» 
и «…угроза смертью, причинением телесных повреждений или иного 
вреда здоровью либо дальнейшим удержанием лица в этом качестве с 
целью понуждения государства, международной организации, юриди-
ческого или физического лица либо группы лиц совершить какое-либо 
действие либо воздержаться от его совершения в качестве условия ос-
вобождения»). Больше того, перечень способов возможного причине-
ния вреда заложнику расширен (за счет введения «иного вреда здоро-
вью») – решение более чем дискуссионное с учетом положений ч. 3 ст. 
1 УК Республики Молдова, закрепляющих приоритет международного 
права перед нормами национального законодательства.

Характерной составляющей захвата заложников (позволяющей 
– по крайне мере, в теории – отграничить данное посягательство от не-
законного лишения свободы и похищения человека) является выдви-
жение виновным лицом требований о совершении (либо несоверше-
нии) каких-либо действий как условия освобождения потерпевшего. 
Перечень адресатов угроз (тех лиц (организаций), к которым вино-
вное лицо обращает эти требования) в УК Украины и Республики Мол-
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дова отличается от положений Конвенции. При этом перечень в ст. 280 
УК Республики Молдова («государства, международной организации, 
юридического или физического лица либо группы лиц») всего лишь 
на одно слово меньше («межправительственная» в характеристике 
международной организации), тогда как в ст. 147 УК Украины вместо 
«государства» указаны «государственное или иное учреждение, пред-
приятие или организация», добавлены «родственники задержанного» 
и не указана «группа лиц». На наш взгляд, в этом вопросе украинскому 
законодателю явно стоит обратить внимание на необходимость совер-
шенствования рассматриваемой статьи и привести перечень адреса-
тов угроз в соответствие с положениями Конвенции.

Кроме основного состава, ст. 147 УК Украины содержит еще и 
квалифицированный, а ст. 280 УК Республики Молдова – квалифици-
рованный и особо квалифицированный. Следует вновь отдать долж-
ное молдовскому законодателю: как число указанных обстоятельств 
(вдвое большее, нежели в норме уголовного закона Украины), так и их 
дифференциация позволяют более гибко и эффективно осуществлять 
уголовно-правовую оценку содеянного.

Совершенно одинаково в обеих странах регламентирован вопрос 
субъекта захвата заложников: возраст, с которого лицо может нести 
ответственность за это деяние, снижен (по сравнению с общим возрас-
том уголовной ответственности) с 16 до 14 лет.

В завершение необходимо указать, что регулирование уголовной 
ответственности за захват заложников в Украине и Республике Молдо-
ва имеет больше различного, нежели общего (несмотря на длительное 
пребывание обоих государств в едином правовом пространстве и из-
начально одинаковую криминализацию рассматриваемого деяния). 
Законодательные формулировки отображают присущие данным стра-
нам законодательные традиции и особенности следственно-судебной 
практики. Несомненно, что определенные черты соответствующей 
статьи украинского и молдовского уголовного закона представляют 
интерес для взаимного изучения и возможного заимствования.

Библиографические ссылки
1. International Convention Against the Taking of Hostages : adopted by 

the General Assembly of the United Nations on December 17th, 1979. 
URL: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf

2. Criminal code of Ukraine : adopted on April 5th, 2001. URL: https:// 
www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview.

3. Criminal code of Republic of Moldova : adopted on April 18th, 2002. 
URL: https://www.legislationline.org/download/id/8281/file/Moldova_
CC_2002_am2018_en.pdf.



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

346

По состоянию на 1 ноября 2020 г. в 679 исправительных коло-
ниях уголовно-исполнительной системы отбывало наказание 382 048 
осужденных [1]. Концентрация на относительно небольшой изолиро-
ванной территории исправительного учреждения лиц, имеющих пре-
ступный опыт, в ряде случаев приводит к совершению новых престу-
плений, которые принято называть пенитенциарными.

Ежегодно Федеральная служба исполнения наказаний регистри-
рует около тысячи преступлений, совершаемых осужденными в испра-
вительных колониях [2]. Анализ статистических данных ФСИН России 
о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, за 2015–2019 гг. дает основание 
выделить следующие наиболее характерные группы преступлений:

 – насильственные преступления (убийство, умышленное 
причинение вреда здоровью и др.) – около 12 %;
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 – преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ – около 26 %;

 – побеги из мест лишения свободы – около 13%;
 – дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества – около 21 %.
 – иные преступления – 28 %.

Демократические процессы, активизировавшиеся в нашей стране 
в начале 90-х годов прошлого столетия постепенно привели к открыто-
сти и доступности для гражданского общества пенитенциарной систе-
мы и всего того, что в ней происходит. Очевидно, что они играют пози-
тивную роль, прежде всего, в деле обеспечения и защиты прав и свобод 
осужденных. Общественные, правозащитные организации и СМИ поль-
зуясь такой доступностью учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, зачастую весьма активно освещают их деятельность, либо 
выстраивают свою деятельность в русле тесного контакта с ними. 

К сожалению, подобного рода интерес общественных, право-
защитных организаций и СМИ не так часто идет в конструктивном 
диалоге с администрацией и бывает направлен на решение насущ-
ных жизненных вопросов и совершенствование процесса исправле-
ния оступившихся лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 
Довольно часто подобный интерес к ИУ и СИЗО вызван банальными 
потребностями в погоне за скандальными новостями, позволяющи-
ми поднимать собственные рейтинги, формировать у общества лож-
ное представление об антигуманности, коррумпированности, бюро-
кратизме «государственной машины», отрабатывая, таким образом, 
денежные средства выделяемые отдельными негосударственными 
организациями, преследующими деструктивные цели в отношении 
государственного устройства страны. А категория оппозиционных по-
литических сил зачастую выступает в роли «правдорубов», которые 
стремятся на фоне скандальных заявлений и «разоблачений» просто 
заработать голоса электората [3].

Особо актуальным направлением организационных мер преодо-
ления противодействия расследованию пенитенциарных преступле-
ний должны быть меры по взаимодействию со СМИ. Для предотвра-
щения однобокости освещения деятельности ИУ и СИЗО в медийном 
пространстве администрации данных учреждений необходимо прово-
дить ежедневную, конструктивную работу по информированию ши-
рокой общественности о своей социальной ориентированной миссии, 
той большой и общественно значимой и полезной работе, которую 
проводят учреждения в сфере не только исправления осужденных, 
предотвращения и предупреждения совершения ими новых престу-
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плений, но и в вопросах патриотической, ветеранской, спортивной, 
просветительской и иной работы. Размещение соответствующей ин-
формации в новостной ленте официального сайта ИУ или СИЗО, публи-
кация как на сайте, так и в открытой печати интервью с отличившими-
ся сотрудниками (например, олимпийскими чемпионами, призерами 
соревнований, викторин и т.п.), представителями ветеранских органи-
заций, с осужденными, пересмотревшими свой взгляд на криминаль-
ное прошлое, с их родственниками позволит не только сформировать 
общее позитивное общественное мнение, но и в ходе постоянного вза-
имодействия со СМИ позволит наработать хорошие межличностные 
отношения, которые могут предотвратить скороспелые «вбросы» не-
проверенной информации в медийное пространство.

В конкретных ситуациях размещения в СМИ данных, негативно 
влияющих на расследование конкретного пенитенциарного престу-
пления следует незамедлительно реагировать на подобные факты. 
Совместными усилиями учреждений и органов ФСИН России с орга-
нами предварительного расследования устанавливать организаторов 
размещения подобной информации, выяснять возможных заказчиков, 
источников финансирования; информировать общественность через 
официальные СМИ о реальной обстановке, складывающейся на терри-
тории ИУ или СИЗО; своевременно выступать с опровержениями за-
казных публикаций в СМИ; предотвращать дезинформирование род-
ственников лиц, пребывающих в учреждениях УИС [4]. 

Особое внимание следует обратить именно на организацию инфор-
мирования родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
путем размещения на официальном сайте интересующей их информации 
в виде ответов на типичные вопросы; размещение телефона доверия в об-
щедоступном месте (на сайте, на информационном стенде и т.п.). В случае 
осложнения оперативной обстановки организовать оперативный штаб, 
который будет координировать деятельность не только по взаимодей-
ствию со всеми заинтересованными учреждениями и органами в наведе-
нии соответствующего порядка, но и информировании общественности 
путем предоставления регулярной актуальной информации о расследо-
вании конкретных пенитенциарных преступлений. Также следует выде-
лить телефон, по которому родственники смогут уточнить актуальную 
информацию о произошедшем. Привлечь к данной работе психолога, ко-
торый имеется в штате любого учреждения и органа УИС. 

При этом представителям ФСИН России и органов предвари-
тельного расследования, осуществляющим взаимодействие со СМИ 
следует учитывать особенности такого общения. Крайне недопустимо 
общение со СМИ (а также и с родственниками осужденных, и предста-
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вителями всяческих правозащитных организаций) большого количе-
ства лиц, причастных к процессу расследования конкретного пенитен-
циарного преступления. Практика показывает, что все, что прозвучит 
из уст представителя правоохранительного органа, любые его предпо-
ложения, его личное мнение, догадки, суждения, в т.ч. на отвлеченные 
темы могут быть неправильно истолкованы и представлены широко-
му кругу общественности [5].

В целях предотвращения подобных негативных сценариев функ-
цию официального представителя, информирующего СМИ, родственни-
ков подозреваемых, обвиняемых и осужденных, других представителей 
общественности следует возлагать на сотрудника пресс-службы терри-
ториального органа ФСИН России, где имеются алгоритмы подачи соот-
ветствующей информации, комментирующей произошедшее событие, 
в таком виде, который не позволит недобросовестным СМИ самовольно 
толковать информацию, подавая ее в негативном свете [6, с.38]. 
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Conştiinţa patriotică a personalităţii este o formare unitară foarte 
complicată, care reprezintă totalitatea cunoştinţelor despre rădăcinile ge-
netice ale personalităţii, conştientizarea realităţii sociale înconjurătoare, 
perspectivelor dezvoltării ei, obiectivul de a fi disponibil pentru slujirea cu 
devotament a Patriei sale ca o tendinţă dominantă a personalităţii în contex-
tul perspectivelor existenţei ei [7, p.304].

CONŞTIINȚA PATRIOTICĂ: CONCEPT ŞI CARACTERIZARE
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Rezumat
În funcţie de felul în care omul însuşeşte şi acceptă morala, de măsura în care 

el raportează comportamentul şi convingerile sale la normele şi principiile morale în 
vigoare, putem judeca despre nivelul moralităţii sale. O normă morală obligatorie 
pentru o personalitate matură este prezenţa sentimentului de răspundere pentru 
comportamentul, activitatea sa, pentru destinul poporului său în general. Educaţia 
acestui sentiment constituie una din direcţiile de activitate a muncii privind formarea 
conştiinţei patriotice, întrucât tocmai patriotismul ca sentiment contribuie la 
conştientizarea de către om a răspunderii sus-menţionate.

Cuvinte cheie: conştiinţa patriotică, Patrie, patriotism,  norme morale, educaţia 
patriotică.

Summary
Depending on the way the person learns and accepts morals, the extent to which 

he relates his behavior and beliefs to the moral norms and principles in force, we can 
judge about the level of his morality. A mandatory moral norm for a mature personality 
is the presence of the feeling of responsibility for the behavior, its activity, for the destiny 
of its people in general. The education of this feeling is one of the directions of work acti-
vity regarding the formation of the patriotic conscience, as precisely the patriotism as a 
feeling, which contributes to the awareness of the aforementioned responsibility by man.

Keywords: patriotic conscience, Motherland, patriotism, moral norms, patriotic 
education.
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Fiind o formă superioară, specific umană a psihicului, conştiinţa apa-
re în procesul activităţii. Ea reprezintă o formă superioară a reflectării psi-
hice a realităţii. Ca rezultat al muncii prealabile a cunoaşterii se manifestă 
„credinţa”, de care este legată dezvoltarea unei calităţi a personalităţii pre-
cum patriotismul.

Pentru a stabili concret abordările conceptuale referitoare la forma-
rea conştiinţei patriotice, precum şi căile de dezvoltare a forţelor interioare 
ale omului, care condiţionează formarea sa ca cetăţean, ne vom opri asupra 
modului în care se examinează doctrinar chestiunile legate de problematica 
dată şi vom începe, înainte de toate, cu noţiunile generale privind patriotis-
mul.

Actualmente nu există o tratare unică a conceptului de „patriotism”, 
mai cu seamă din perspectiva aspectului psihologic.

În percepţia sa clasică, fenomenul patriotismului reprezintă un concept 
legat de conştiinţa socială, şi are o natură psihosocială. Acesta se formează 
pe baza conştiinţei naţionale, ce presupune existenţa unei societăţi [5]. 

Cuvântul „patriotism” provine de la grecescul πɑτρίς, patris – patrie, 
ţară [1].

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române moderne, prin patri-
otism se înţelege dragoste şi devotament faţă de patrie şi de popor; faptul de 
a fi gata de luptă şi de jertfă pentru interesul patriei [1].

Patriotismul este determinat în mod obiectiv de existenţa unor patrii, 
ca entităţi distincte, cu particularităţi socioculturale specifice. Constituirea 
popoarelor şi a naţiunilor s-a făcut în limitele unui spaţiu geografic, fapt 
care a generat un anume segment de reuniune între membrii colectivităţii 
respective şi a condus la conturarea unui sentiment de apartenenţă faţă de 
acel spaţiu. De aici, patriotismul este o stare a omului într-o existenţă socială 
concretă, în dubla ipostază – istorică şi actuală. Cele două dimensiuni se pre-
zintă într-o relaţie de complementaritate, ce se amplifică şi se îmbogăţeşte 
cu noi nuanţe, pe măsura înaintării în istorie, a scurgerii prezentului din şi 
în trecut [3, p.131]. 

În interpretarea contemporană, noţiunea de „patriotism” se defineşte 
ca „dragostea de Patrie, ataşamentul faţă de locul naşterii sale, de locul unde 
trăieşti” [8].

Vom cita, de asemenea, definirea patriotismului aparţinând autorului 
Kaliujnâi A.S., care confirmă înţelegerea profundă a fenomenului respectiv. 
„Patriotismul reprezintă sentimentul înalt al dragostei faţă de Patrie, propriu 
majorităţii oamenilor care locuiesc pe pământul lor natal, înţelegerea pro-
fundă de către ei a datoriei, răspunderii pentru tot ce se întâmplă în ţară, 
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pentru viitorul ei. Patriotismul înseamnă ansamblul ideilor, convingerilor, 
sentimentelor şi acţiunilor orientate spre dezvoltarea constantă, prospera-
rea patriei sale... Patriotismul este o mişcare care cheamă înainte, un factor 
de natură spirituală care contribuie la păstrarea tuturor elementelor po-
zitive acumulate de omenire, de un popor, societate şi stat concret în care 
locuieşte şi acţionează o personalitate reală, este forma existenţei sale” [10, 
p.38].

De noţiunea de „patriotism” este direct legată şi noţiunea de „Patrie”, 
bazată pe dragostea faţă de ea.

În lucrarea marelui Nicolae Iorga „Adevăratul patriotism”, patriotul 
este privit ca cel inima cui vorbeşte în adevăr, ca cel al cărui suflet entuziast 
şi făcător de minuni se revarsă în acţiuni, ca cel ce are sânge de dat pentru 
Patrie fără îndoială [2, p.5].

Patria reprezintă deci o componentă de bază a existenţei umane care 
s-a cristalizat şi s-a îmbogăţit continuu de-a lungul vremurilor, prin lupta şi 
prin sacrificiile membrilor săi [3, p.133].

„Patria” este un mediu social-economic, politic, format din punct de 
vedere istoric, în care s-a născut omul, cu care este legată istoria poporului 
său. „Patria este ţara unde s-a născut, a crescut, trăieşte omul, este locul care 
a influenţat formarea omului ca personalitate, locul unde au trăit străbunii, 
locul care rămâne în sufletul nostru şi la care ne vom întoarce toată viaţa 
noastră, chiar dacă în amintiri.

Patriotismul nu este altceva decât o rezultantă a procesului de socia-
lizare. Un individ cu cât este mai aproape, mai integrat în societate, cu atât 
deţine mai multe norme şi valori temeinice, caracteristice societăţii din care 
face parte, cu atât va simţi mai mult un ataşament puternic faţă de societatea 
de apartenenţă. Mihail Eminescu menţiona că patriotismul nu este numai 
iubirea trecutului în care te-ai născut, ci mai ales, iubirea trecutului, fără de 
care nu există iubirea de ţară [3, p.135].

Pentru neamul nostru ataşamentul faţă de „Patrie” a avut întotdeauna 
un anume sens religios, filosofic şi moral. 

În funcţie de felul în care omul însuşeşte şi acceptă morala, de măsura 
în care el raportează comportamentul şi convingerile sale la normele şi 
principiile morale în vigoare, putem judeca despre nivelul moralităţii sale. 
O normă morală obligatorie pentru o personalitate matură este prezenţa 
sentimentului de răspundere pentru comportamentul, activitatea sa, pentru 
destinul poporului său în general. Educaţia acestui sentiment constituie una 
din direcţiile de activitate a muncii privind formarea conştiinţei patriotice, 
întrucât tocmai patriotismul ca sentiment contribuie la conştientizarea de 
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către om a răspunderii sus-menţionate.
Sentimentul dragostei şi conştientizarea Patriei sale apare la om trep-

tat, fiecare abordează în felul său aceste sentimente. Odată cu naşterea, fiind 
un om mic, el încearcă sentimentul dragostei faţă de părinţi, iar pe măsură ce 
creşte în el se naşte ataşamentul faţă de prieteni, de casa, de strada, satul sau 
oraşul lui. Când omul acumulează experienţă şi cunoştinţe, el conştientizează 
apartenenţa sa la Patrie. Astfel, se formează cetăţeanul, se naşte patriotul.

Fiind un fenomen multilateral, patriotismul reprezintă un complex de 
proprietăţi şi caracteristici care se manifestă în mod diferit la diverse nive-
luri de funcţionare a sistemului social.

Patriotismul este un sentiment al valorii şi necesităţii pentru viaţa fie-
cărui om, includerea lui în individualitatea holistică majoră a unui popor şi, 
pe de altă parte, instinctul de autoconservare a unei individualităţi populare 
specifice [9, p.31].

Conştiinţa – fiind nivelul superior al oglindirii şi regulării psihice, este 
proprie doar omului ca fiinţă socială. Din punct de vedere practic, conştiinţa 
se prezintă drept un ansamblu de forme sentimental-mentale ce se află într-
o continuă schimbare, ce apar nemijlocit la subiect în interiorul lumii sale 
lăuntrice  anticipând activitatea sa practică [12, p.72].

Concepţiile psihologice principale care examinează formarea şi dez-
voltarea conştiinţei împărtăşesc concepţia că omul este o fiinţă conştientă.

Astfel, conştiinţa porneşte de la conştiinţa de sine, a cărei bază o 
alcătuieşte sentimentul propriului „Eu”, o formă trecută a autopercepţiei [14 
p. 204].

Ca urmare a acţiunii mecanismelor psihice, o persoană se distinge din 
mediul înconjurător şi îşi realizează individualitatea, îşi formează „Concep-
tul de sine”, care constă în totalitatea ideilor unei persoane despre sine, de-
spre realitatea înconjurătoare şi locul său în societate. Datorită conştiinţei, 
persoana are capacitatea de a-şi regla comportamentul în mod indepen-
dent, adică fără influenţa excitanţilor mediului. La rândul său, „Сonceptul 
de sine” este nucleul sistemului său de autoreglare. O persoană trece toate 
informaţiile percepute despre lumea înconjurătoare prin sistemul său de 
idei despre sine şi îşi formează comportamentul pe baza unui sistem de va-
lori, idealuri şi atitudini motivaţionale. Anume de aceea, „Conceptul de sine” 
deseori este numit şi autoconştiinţă [6].

Principalele caracteristici ale conştiinţei sunt:
 – Conştiinţa este un corp de cunoştinţe despre lume. Cuvântul 

„conştiinţă” în sine implică acest lucru: conştiinţa este cunoaşterea comu-
nă, agregată, adică conştiinţa individuală nu se poate dezvolta separat de 
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conştiinţa socială, iar limbajul care este baza gândirii abstracte reprezintă 
cea mai înaltă formă de conştiinţă. Astfel, structura conştiinţei include toate 
procesele cognitive - senzaţie, percepţie, memorie, gândire, imaginaţie, cu 
ajutorul cărora o persoană îşi reface continuu cunoştinţele despre lume şi 
despre sine. Încălcarea oricăruia dintre procesele cognitive devine automat 
o încălcare a conştiinţei în general;

 – În conştiinţă se stabileşte o distincţie clară între subiect şi obiect, 
între „eu” şi „nu eu”. Omul este singura creaţie care se poate distinge de 
restul lumii şi se poate contrapune cu aceasta. La etapa iniţială a dezvoltării 
sale, conştiinţa umană este îndreptată spre exterior. Omul înzestrat cu 
organe senzoriale de la naştere pe baza datelor furnizate de analizatori 
percepe lumea ca ceva separat de el şi nu se mai identifică cu tribul său, cu 
fenomenele naturii etc.;

 – Doar omul este capabil să-şi îndrepte activitatea mentală asupra lui 
însuşi. Aceasta înseamnă că structura conştiinţei include atât autoconştiinţa 
cât şi autocunoaşterea, adică capacitatea de a face o evaluare conştientă a 
comportamentului său, a calităţilor sale individuale, a rolului său şi a locului 
în relaţiile sociale. Evidenţierea proprie în calitate de subiect şi dezvoltarea 
conştiinţei de sine s-a produs în filogeneza şi are loc în procesul ontogenezei 
fiecărei persoane;

 – Conştiinţa asigură realizarea activităţii umane planificate. La 
sfârşitul procesului de muncă, se obţine un rezultat real, care într-o formă 
ideală deja a fost format în conştiinţa persoanei înaintea începerii procesu-
lui de muncă. Persoana şi-a imaginat anterior obiectivul şi produsul final al 
activităţii sale, formând astfel motivaţia. Aceasta şi-a planificat acţiunile, şi-a 
subordonat eforturile sale volitive, şi-a corectat activitatea deja în stadiul 
implementării sale, astfel încât rezultatul final să corespundă la maximum 
cu ideile iniţial planificate. Derogarea de la implementarea activităţii iniţial 
planificate, de la coordonarea şi orientarea acesteia constituie o formă de 
afectare a conştiinţei;

 – Structura conştiinţei include şi sfera emoţională a omului. Ea este 
responsabilă pentru formarea evaluărilor emoţionale în relaţiile interperso-
nale şi autoaprecierea reacţiilor emoţionale la fenomenele lumii înconjură-
toare, precum şi la fenomenele interne. Caracterul adecvat al evaluărilor şi 
reacţiilor emoţionale ale omului contribuie atât la reglarea proceselor psi-
hice şi comportamentului său, cât şi la corecţia relaţiilor interpersonale. La 
existenţa unor boli mintale, afecţiunile conştiinţei se exprimă anume prin 
devierile în sfera sentimentelor şi relaţiilor [4].

Prin urmare, caracteristicile conştiinţei patriotice ale cetăţeanului sunt:
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 – Reflectarea în conştiinţă a fenomenelor care se întâmplă în societa-
te, legate de spaţiul social al personalităţii în proces de formare a activităţii 
ei (aspectul ontologic);

 – Analiza rezultatelor procesului social-istoric al dezvoltării naţionale 
în formă de idealuri ale societăţii, de manifestări ale spiritualităţii, de sim-
boluri care se manifestă ca o analiză subiectivă a rezultatelor evoluţiei vieţii 
culturale a societăţii (aspectul gnoseologic);

 – Acceptarea valorilor existente în societate, care au un caracter se-
lectiv şi sunt orientate spre dezvoltarea autocunoaşterii omului în mediul 
social, formarea lumii spirituale a personalităţii (aspectul axiologic).

Conştiinţa patriotică este analizată, de asemenea, în calitate de 
conştiinţă socială şi individuală a personalităţii. Conştiinţa individuală a omu-
lui în creştere în procesul educaţiei este determinată de un ansamblu întreg 
de interacţiuni şi acţiuni. În esenţa sa, ea se deosebeşte de conştiinţa socială.

Din acest punct de vedere, prezintă interes explicaţia dată de autorul 
Lihaciov B.T. Acesta scria: „Formula «existenţa determină conştiinţa», care 
stabileşte dependenţa conştiinţei sociale a unei sau altei pături sociale de 
existenţa lor socială, nu înseamnă câtuşi de puţin că conştiinţa individuală a 
personalităţii rămâne neapărat la nivelul existenţei sale socioindividuale [11, 
p. 94].

 Această obligaţie poate fi considerată justă, în caz contrar, nu ar exista 
evoluţia societăţii în general.

Problema relaţiei dintre conştiinţa socială şi individuală poate fi abor-
dată sub alt aspect. Conştiinţa socială concentrează în sine tot ce este avan-
sat, progresist, cele mai bune cerinţe faţă de om. Ea se bazează pe practica 
socială înaintată, pe tot ce este mai bun în etica general umană, susţinută de 
opinia publică. Astfel, dragostea de Patrie, apărarea intereselor ei, integrităţii 
ei, ca sentimente ale conştiinţei sociale, reprezintă sentimente patriotice, so-
ciale, care dau naştere conştiinţei patriotice sociale.

Totuşi aceasta nu înseamnă că fiecare membru al societăţii este înzes-
trat cu o conştiinţă patriotică individuală. Conştiinţa individuală se formea-
ză sub influenţe ale micromediului înconjurător. Micromediul înglobează 
diverse relaţii care alimentează atât conştiinţa avansată, pozitivă, cât şi pe 
cea negativă.

Dezvoltarea conştiinţei patriotice a unei persoane se evidenţiază în 
trei etape: 

Etapa conştiinţei etnico-teritoriale timpurii, este una fundamentală în 
educaţia patriotică a copiilor. Aceasta este proprie vârstei preşcolare şi vâr-
stei şcolare primare. Anume la această etapă se pun bazele formării senti-
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mentului de patriotism;
Etapa conştiinţei naţional-politice, se identifică în adolescenţă, când 

sunt înlocuite principalele instituţii de socializare şi copilul se încadrează în 
mediul social. La această etapă are loc aderarea tinerilor la diverse organi-
zaţii şi asociaţii social-politice şi de tineret, care sunt capabile să contribuie 
la educarea acestora;

Etapa conştiinţei statal-patriotice, se caracterizează prin manifestarea 
dragostei, afecţiunii şi respectului faţă de statul său [15, p. 576].

Astfel, parcurgerea cu succes a etapelor sus menţionate indică maturi-
tatea civico-patriotică a persoanei.

Formarea patriotică a individului, are loc printr-un proces format din 
două părţi interdependente:

a) la nivel ideologic − formarea conştiinţei patriotice, viziunilor, idei-
lor şi convingerilor;

b) la nivel psihologic − formarea sentimentelor, deprinderilor, dispo-
ziţiilor şi aspiraţiilor [13, p. 225].

Aşadar, conştiinţa patriotică constituie principala caracteristică cultu-
ral-spirituală a persoanei, una din componentele de bază ale conştiinţei indi-
viduale cât şi a celei sociale. Viziunile şi sentimentele patriotice se formează 
sub influenţa mai multor determinante, cum ar fi cele legate de meleag, cul-
tură, religie, istorie, limbă etc.
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Introducere. Cu adoptarea definitivă a propunerii de lege C. 4368 şi 
adoptarea Legii nr. 103 din 23 iunie 2017 (aşa-numita Reforma Orlando) care 
conţinea modificări de substanţă în materia penală (reducerea duratei pro-
ceselor, simplificarea justiţiei penale) a fost introdusă o nouă clauzulă care 
prevedea liberarea de pedeapsa penală a vinovatului în cazul reparării pre-
judiciului infracţiunii comise de acesta (art. 162-ter C.p.It.) [1, p. 5]. În afara 
provocării unei dezbateri în sfera politică a statului, această inovaţie a legis-
latorului italian a produs o adevărată revoluţie atât în contextul discplinei 
dreptului procesual-penal, cât şi penitenciar la nivel european.

Luând în considerare intensitatea ecoului resimţit în contextul juri-
dic european ca rezultat al aplicării în practică a acestei reforme, precum 

JUSTIȚIA RESTAURATIVĂ – CAUZĂ DE REFORMĂ 
SAU NOUA  APORIE PENAL-APLICATIVĂ 

ÎN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI PENALE EUROPENE

Valeriu BRUS,
doctor în drept

Rezumat
În doctrina penală recentă a fost introdusă o nouă cauză a liberării de pedeapsa 

penală a inculpatului în cazul în care acesta exprimă bunăvoinţă şi depune întregul efort 
întru eliminarea consecinţelor nefaste ale faptei sale. O adevărată reformă penală moti-
vată atât de fenomenul suprasolicitării instituţiilor penitenciare, cât şi de oferirea unei 
oportunităţi infractorului de a-şi reface viaţa, aducând o contribuţie pozitivă societăţii. 
Toate aceste premise riscă să producă nu doar o adevărată revoluţie în contextul legisla-
ţiei penale, dar şi să creeze polemici şi dezbateri politice în societatea civilă.

Cuvinte-cheie: victimă, parte civilă, justiţie reparatorie, aporie penală, răspunde-
re penală, proces penal.

Summary
A new concept was introduced in the recent criminal doctrine, which concludes 

that defendants that willingly offer to put in all the effort it takes to repair the adverse 
consequences of their acts should have their criminal punishments eliminated. This cri-
minal reform is motivated both by the phenomenon of overcrowded penitentiary institu-
tions and by the intention of offering defendants an opportunity to restore their lives and 
to contribute positively to society. These premises risk producing not only a true revolu-
tion in the context of criminal law but also political debates in civil society.

Keywords: victim; civil party; restorative justice; criminal dilemma; criminal lia-
bility; criminal process.
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şi entitatea cataclismelor produse de aceasta în termeni de amendamente 
legislative la textul legii penale, propunem discutarea acestui subiect la ni-
vel comparativ în scopul relevării atât a logicii intrinsece a acestei reforme 
legislative italiene, cât şi a utilităţii sale practice pentru întreaga comunitate 
civilă.

Metode aplicate și materiale utilizate. În scopul realizării obiecti-
velor investigaţiei propuse, autorul publicaţiei a recurs la lucrările şi opini-
ile savanţilor italieni din domeniu, aplicând metodele clasice de investigaţie 
precum: observaţia, metoda deducţiei, metoda comparativă, sistemică şi 
cantitativă. Un fapt pe cât de banal pe atât de necesar în vederea conştienti-
zării şi perceperii esenţei tehnico-juridice a subiectului propus spre inves-
tigaţie.

Rezultate obţinute și discuţii. Repararea prejudiciului cauzat de in-
fracţiune, în viziunea doctrinei penale italiene, poate fi interpretată drept 
formă de sancţiune fără aplicarea unei pedepse ulterioare (sancţiune auto-
nomă),  ca pedeapsă complementară unei sancţiuni penale principale sau să 
devină parte componentă a acesteia; reprezintă un concept relaţional care 
nu se poate autodetermina şi care necesită  specificarea modalităţii de in-
teracţiune cu pedeapsa penală de bază. În fiecare din aceste ipoteze anterior 
enunţate, repararea prejudiciului devine o adevărată dilemă procesuală atât 
în determinarea vinovăţiei inculpatului, cât şi în subminarea sau compromi-
terea scopului pedepsei penale.

Luând în considerare că primele două ipoteze anterior descrise nu 
trezesc polemici sau neclarităţi, nu ne rămâne decât să procedăm la analiza 
posibilităţii de liberare de pedeapsa penală a inculpatului în cazul reparării 
prejudiciului cauzat de fapta sa. Dificultatea identificării unui acord social şi 
politic este determinată de faptul că aplicarea practică a acestei clauzule pe-
nale depinde nemijlocit de discreţia judecătorului, faptul că victima nu joacă 
decât un rol marginal în exprimarea consimţământului la aplicarea aceste-
ia şi îndeosebi adoptarea acestei sancţiuni „atenuante”  în pofida existenţei 
unei dezaprobări în masă.

Nu pare cert nici faptul că aplicarea acesteia în practică va soluţiona 
problema suprasolicitării instituţiilor penitenciare în statul italian, care de 
fapt reprezintă scopul de bază urmărit de autorii acestei iniţiative legislative 
[2].

Utilitatea „Justiţiei reparatorii” poate fi concepută ca oferirea unei 
noi posibilităţi persoanelor care au comis o infracţiune de a se reabilita şi 
integra în societatea care îi înconjoară, prevenind astfel comiterea de noi 
infracţiuni din partea acestora, deşi oponenţii acestei teze par a fi sceptici în 
realizarea acestor idealuri sau obiective iluzorii [3].
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Introducerea acestei condiţii de liberare de răspundere penală a fost 
realizată în scopul  eschivării de la procesul penal şi al sancţiunii penale în 
special nu răspunde decât exigenţei de decongestionare a procesului penal 
italian [4, p. 916-918], urmează a fi privită ca o intenţie a legislatorului în 
vederea reducerii numărului proceselor penale existente în stat, precum şi a 
diminuării duratei complexe a acestora; o situaţie dificilă care s-a creat de-a 
lungul anilor în sistemul penitenciar italian caracterizat de o suprasolicita-
re a instituţiilor sale, precum şi un număr sporit de dosare intentate, iar cu 
aceasta şi o creştere semnificativă a duratei procesului penal care datorită 
existenţei principiului prescripţiei nu că ajunge la faza pronunţării rechizi-
toriului, dar nici nu depăşeşte faza audierii părţilor în proces. Legislatorul, 
conştient de existenţa lacunelor în sistemul judiciar şi penal, este constrâns 
să recurgă la aşa-numita practică de dezincriminare în concret, care, spre 
deosebire de forma dezincriminării în abstract, nu este orientată spre elimi-
narea componenţelor de infracţiuni consacrate în legea penală, dar se limi-
tează la a oferi infractorilor „mai puţin periculoşi” o posibilitate reală de a se 
eschiva de la procesul penal care îi vizează [5].

Conform dispoziţiei art.162-ter C.p.It., în cazul unui proces penal in-
tentat în   baza plângerii persoanei vătămate (susceptibilă de remitere), ju-
decătorul, în termenul maxim de declarare a deschiderii şedinţei de audiere 
a părţilor în proces, declară   procesul penal clasat dacă învinuitul a reparat 
integral prejudiciul cauzat victimei şi a eliminat consecinţele nefaste ale fap-
tei sale. Despăgubirea daunelor provocate poate avea şi expresia unei oferte 
reale conform dispoziţiei art. 1208 C.ci.It., altfel spus,  cazul în care învinuitul 
rambursează pierderile suferite de victimă, iar aceasta refuză, judecătorul, 
examinând circumstanţele cazului şi apreciind ca adecvată valoarea   despă-
gubirii, dispune remiterea cazului.

Deci în primul rând dispoziţiile art. 162-ter C.p.It. vor găsi aplicaţie 
practică doar în cazul proceselor penale intentate în baza plângerii prealabi-
le a victimei susceptibile de remitere, excluse fiind cauzele intentate în baza 
plângerilor cu titlu irevocabil şi autosesizările organului de urmărire penală 
sau a procurorului. Analizând   legislaţia procesuală autohtonă, găsim o ana-
logie în:

a) dispoziţiile art. 276, alin. (5) şi alin. (7) „Pornirea urmăririi penale în 
baza plângerii victimei”:

„...la împăcarea părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în 
cazurile menţionate la alin. (1), urmărirea penală încetează. Împăcarea este 
personală şi produce efect doar dacă intervine până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti”.

„...Împăcarea părţilor poate avea loc şi prin aplicarea medierii conform 
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Legii cu privire la mediere”.
b) art. 285, alin. (1) pct. 2 „Încetarea urmăririi penale”:
„...Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a per-

soanei, prevăzute la art. 275 pct. 4-9 din prezentul cod, precum şi dacă există 
cel puţin una din cauzele prevăzute la art. 53 din Codul penal sau dacă se con-
stată că plângerea prealabilă a fost retrasă de partea vătămată, a fost înche-
iată o tranzacţie în cadrul procesului de mediere sau părţile s-au împăcat – în 
cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plângerii 
prealabile sau legea penală permite împăcarea”.

c) precum şi în conţinutul dispoziţiei art. 332, alin. (1) C.p.p. „Înceta-
rea procesului penal în şedinţa de judecată”:

„…în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul 
din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5-9, 285 alin.(1) pct. 1, 2, 4, 5, precum 
şi în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanţa, prin sentinţă 
motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă”.

Textul articolului expus mai sus pare a reflecta un conţinut similar Re-
formei Orlando în statul italian, dacă nu ar pune în evidenţă un detaliu im-
portant, şi anume cel al consimţământului părţii vătămate. De fapt, art. 162-
ter C.p.It. admite încetarea procesului penal, indiferent de faptul exprimării 
voinţei în acest sens a părţii vătămate, iar cu aceasta riscă să lezeze anumite 
principii fundamentale care nu doar reglementează desfăşurarea procesului 
penal, dar şi constituie pilonii doctrinei penale contemporane.

Polemici şi mai aprinse a suscitat propunerea conţinută în cuprinsul 
Legii nr. 103 din 23 iunie 2017 (aşa-numita Reforma Orlando) care a delegat 
guvernului      italian adoptarea noilor decrete legislative, în termenul stabilit 
de un an, în scopul extinderii sferei de aplicare a dispoziţiilor art. 162-ter 
C.p.It. şi altor categorii de infracţiuni prevăzute în legea penală.

Conceptul de bază al art. 162-ter C.p.it. este deci axat pe eliminarea 
consecinţelor cu caracter nociv din partea persoanei vinovatului până la 
deschiderea şedinţei de audiere a părţilor în proces. Această rigoare a le-
gislatorului este justificată de faptul recunoaşterii acestei clauzule penale a 
caracterului de conditio sine qua non, adică, a atribuirii calităţii procesuale 
de indispensabil sau imperativ în componenţa unui      raport juridic fără 
respectarea căreia raportul de bază nu poate fi realizat şi urmează a fi decla-
rat nul de instanţa de judecată. Judecătorul, imediat după audierea părţilor 
în proces, precum şi a părţii vătămate, declară clasat procesul spre exami-
nare cu condiţia că inculpatul a reparat integral dauna cauzată de fapta sa, 
restituind sau rambursând valoarea prejudiciului şi, unde a fost posibil, a 
eliminat consecinţele nefaste ale infracţiunii comise de acesta. Deci în pre-
zenţa premiselor sus-menţionate, legislatorul impune judecătorului emite-
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rea hotărârii de clasare a procesului cu liberarea de      răspundere penală a 
persoanei vinovatului, adică persoana respectivă urmează a fi considerată 
fără antecedente penale.

Antecedentele penale, în optica legislatorului autohton, reprezintă o 
stare juridică a persoanei, ce apare în momentul rămânerii definitive a sen-
tinţei de condamnare, generând consecinţe de drept nefavorabile pentru 
condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabili-
tării (art. 110 C.p.p. RM). Stingerea antecedentelor penale prezumă, în pri-
mul rând, o sentinţă de condamnare cu caracter definitiv, pe când elementul 
de inovaţie al legislaţiei penale italiene exclude o astfel de eventualitate din 
considerentele că judecătorul este obligat să se pronunţe in gratiam persoa-
nei vinovatului şi să claseze dosarul fără desfăşurarea tuturor etapelor unui 
proces ordinar (audierea părţilor, părţii vătămate, procesul de probaţiune, 
desfăşurarea contradictoriului etc..). În  contextul art. 110 C.p.p. RM nu este 
menţionată modalitatea stingerii antecedentelor penale prin metoda repa-
rării de către inculpat a prejudiciului cauzat de propria infracţiune.

O oarecare similitudine Reformei Orlando poate fi găsită în conţinutul 
art. 112 C.p.p. RM, conform căruia:

„Una dintre condiţiile pentru primirea cererii de reabilitare judecăto-
rească este cazul când condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la 
plata cărora a fost obligat prin hotărâre judecătorească, precum şi cheltuielile 
de judecată.”

Legislatorul naţional presupune posibilitatea anulării antecedentelor 
penale inculpatului (până la momentul expirării termenelor de stingere a 
acestora) doar prin depunerea cererii de reabilitare şi la momentul în care 
procesul penal este declarat încheiat cu pronunţarea unei hotărâri judecăto-
reşti rămasă definitivă. Deci neconcordanţa care rezultă din legislaţia autoh-
tonă şi cea italiană în ceea ce priveşte stingerea antecedentelor penale pare 
a fi alimentată de următoarele considerente:

1. disciplina procesuală naţională prevede posibilitatea anulării antece-
dentelor penale prin depunerea cererii, dar nu face uz de un termen ca „stin-
gere” a acestora;

2. depunerea cererii vizează persoana inculpatului căruia i-a fost pro-
nunţată o hotărâre judecătorească definitivă, adică momentul post factum al 
unui proces penal care şi-a consumat timpul său fiziologic;

3. prezentarea instanţei de reabilitare de către inculpat este posibilă 
doar în momentul în care a executat pedeapsa penală şi cu condiţia că incul-
patul a dat dovadă de o comportare ireproşabilă;

4. acordarea reabilitării (iar cu aceasta şi a anulării antecedentelor pe-
nale) nu este automată şi cu atât mai mult impusă persoanei judecătorului. 
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Acest fapt rămâne la discreţia ultimului după o analiză minuţioasă a tuturor 
circumstanţelor cazului precum şi a persoanei inculpatului.

Diferită pare optica legislatorului italian, acesta utilizează imperati-
vul „judecătorul declară liber de pedeapsa penală bănuitul” în cazul în care 
acesta a reparat prejudiciile cauzate de fapta sa, recunoscându-le ca fiind 
adecvate sau suficiente. Această circumstanţă denotă o deosebire uimitoare 
de dispoziţia art. 162-ter, co. 2) C.p.It. care acordă judecătorului posibilitatea 
suspendării procesului penal pentru a permite    persoanei vinovatului de 
a înlătura consecinţele social-periculoase ale faptei sale şi a repara dauna 
produsă victimei; sau de dispoziţia art. 162 bis şi 169 C.p.It. care      presupun 
suspendarea condiţionată a procesului şi a iertării judiciare, în aceste ca-
zuri legislatorul nu impune judecătorului o astfel de linie de comportament, 
chiar dacă    s-au verificat premisele sus-enunţate.

Luând în considerare cele expuse anterior, ajungem la concluzia că au-
dierea bănuitului precum şi a persoanei victimei este finalizată excluziv oda-
tă cu cumularea tuturor elementelor necesare pentru aprecierea adecvării 
entităţii rambursării sau reparării daunei cauzate de infracţiune [6].

Acest fapt înseamnă că victima are dreptul de a fi ascultată în proces, 
dar nu va putea refuza „oferta” bănuitului în cazul când judecătorul va apre-
cia drept adecvată suma despăgubirilor suportate de persoana vinovatului. 
Cu atât mai mult, legislatorul oferă bănuitului posibilitatea de a achita dato-
ria sa faţă de victimă în termen de 6 luni, suspendând discutarea cauzei până 
la noul termen indicat de judecător, dacă acesta va demonstra că nu a avut 
posibilitatea reală de a înfăptui acest lucru până la proces. Mai mult decât 
atât, vinovatului i se acordă posibilitatea de a achita prejudiciile cauzate vic-
timei în rate, termenele de prescripţie fiind suspendate pe aceeaşi perioadă 
de timp ca şi procesul. Dacă se va adeveri existenţa despăgubirii, judecătoru-
lui nu-i   rămâne decât să libereze de pedeapsa penală persoana bănuitului.

Reforma Orlando la alin. (2), (3) şi (4) ale unicului său articol prevede 
că dispoziţiile sale pot fi aplicate şi altor procese penale în executare, adică 
intentate până la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 103 din 2017, care 
a introdus  de facto şi de iure art. 162 ter C.p.It., cu excepţia proceselor pena-
le care se află în examinare la Curtea Supremă de Justiţie italiană (Corte di 
Cassazione). Cu alte cuvinte, realizarea principiului de retroactivitate a legii 
penale mai blânde:

„...în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea defini-
tivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea 
mai favorabilă” [7].

În lumina acestor afirmaţii, putem deduce cu siguranţă contribuţia 
perceptiv-inovatoare a alin. (2), (3) şi (4) ale art. 1 din Legea nr. 103/2017 
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(Reforma Orlando), şi anume: aceste dispoziţii presupun liberarea de răs-
pundere penală a vinovatului în cazul achitării despăgubirilor cauzate victi-
mei sale într-un termen şi mai vast decât cel expres prevăzut în conţinutul 
art. 162 ter C.p.It., adică a deschiderii şedinţei de audiere a părţilor în proces. 
O oportunitate meschină ad abundantiam, deoarece presupune o adevărată 
metodă legalizată de eschivare de la procesul penal, iar cu aceasta şi de la 
pedeapsa penală de către infractori cărora legea, în schimbul unei despăgu-
biri considerate juste, le oferă o nouă posibilitate de reafirmare personală în 
pofida oricărei contestaţii făcute de victimele lor.

Concluzii. Luând în considerare cele expuse anterior, putem deduce 
cu certitudine că Reforma Orlando în contextul legislaţiei penale italiene a 
produs aceleaşi efecte devastatoare ca o explozie de nitroglicerină, provo-
când atât dezbateri la nivel legislativ, cât şi un val de proteste din partea 
societăţii contemporane. Aceasta riscă să spulbere nu doar stereotipurile 
justiţiei italiene, ci şi să alimenteze un climat de scepticism şi de frustrare în 
esenţa justiţiei actuale.

Sintetizând conţinutul acestei publicaţii, ajungem la următoarele con-
cluzii:

1.  Utilitatea practică a Justiţiei reparatorii în intenţia legislatorului 
iniţial consta în acordarea unei posibilităţi de reabilitare şi integrare soci-
ală a infractorilor, deşi ulterior s-a demonstrat ca fiind doar expresia unei 
necesităţi stringente a suprasolicitării instituţiilor penitenciare, precum şi a 
decongestionării numeroaselor procese penale rămase nedefinitivate până 
în prezent;

2.  Introducerea acestei clauzule de liberare de răspundere penală, de 
facto, a fost realizată în scopul asigurării unei posibilităţi de eschivare de 
la procesul penal a potenţialilor infractori şi nu posedă un alt scop practic 
decât cel de decongestionare a procesului penal în general şi a celui peniten-
ciar în special;

3. Ideea primordială a legislatorului era de a extinde aplicaţia practică 
a dispoziţiilor Reformei altor categorii de infractori;

4. Scopul şi obiectivele propuse de legislatorul italian, prin interme-
diul modificărilor introduse de Reforma Orlando, nu reprezintă altceva de-
cât rezultatul deschiderii ex novo a cutiei Pandorei, iar cu aceasta a creării 
unor dificultăţi procesuale ulterioare în urmărirea vinovaţilor şi tragerea 
acestora la respectiva răspundere penală.
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Стабильное развитие государства возможно при благополучии 
подрастающего поколения. Обеспечение безопасности, охраны и за-
щиты детства является одним из основополагающих принципов госу-
дарства.

Детей следует относить к наиболее нуждающимся в защите сло-
ям населения. Осознание и понимание данного обстоятельства по-
зволяет государству должным образом проводить и реализовывать 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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юридических дисциплин Академии правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Резюме
В статье рассматриваются отдельные вопросы квалификации уголов-

ных правонарушений против семьи и несовершеннолетних по законодательству 
Республики Казахстан. Определяется, что несовершеннолетние в качестве по-
терпевшего обладают особыми характеристиками, имеющие существенное 
значение при квалификации уголовных правонарушений. Обосновывается не-
обходимость выделения в отдельную категорию потерпевших малолетнего. В 
этой связи автором предлагаются меры по совершенствованию норм уголов-
ного законодательства в части дополнения некоторых статей главы 2 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан особо квалифицирующим признаком, тем 
самым ужесточая уголовную ответственность за совершение деяния в отно-
шении малолетнего. 

Ключевые слова: уголовные правонарушения против семьи и несовершен-
нолетних,  несовершеннолетние, потерпевший, малолетний.

 Summary
The article deals with certain issues of qualification of criminal offenses against 

the family and minors under the legislation of the Republic of Kazakhstan. It is determined 
that minors as victims have special characteristics that are essential for the qualification 
of criminal offenses. In this regard, the author suggests measures to improve the norms 
of criminal legislation in terms of adding some articles of Chapter 2 of the Criminal 
code of the Republic of Kazakhstan with a special qualifying feature, thereby tightening 
criminal liability for committing an act against a minor.

Keywords: criminal offenses against the family and minors, minors, victim, minor.
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правовую политику по обеспечению стабильного, полноценного, нор-
мального физического, интеллектуального и нравственного развития 
детей.

В послании Главы государства народу Казахстана «Казахстан в 
новой реальности: время действий» отмечается, что «особое внима-
ние нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей» [1]. 
Создание благоприятных условий для полноценного развития детей, 
в том числе малолетних, несовершеннолетних, способствует форми-
рованию полноценного, всесторонне развитого  человека, личности, с 
точки зрения физического и нравственного развития. Как справедли-
во отмечает Белов В.Ф. «все, что представляет угрозу для несовершен-
нолетних, представляет угрозу для будущего общества» [2, с.52].

Согласно п.1 ст. 19 Конвенции о правах ребенка «государства-
участники принимают все необходимые законодательные, админи-
стративные, социальные и просветительные меры с целью защиты 
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежно-
го обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексу-
альное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов 
или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [3].

Уголовно-правовая охрана прав, свобод и интересов несовершен-
нолетних обеспечивается нормами действующего уголовного законо-
дательства Республики Казахстан. Так, главой 2 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее – УК РК)  предус-
матривается ответственность за совершение уголовных правонаруше-
ний совершаемых против семьи и несовершеннолетних. Нормами УК 
РК предусматривается ответственность за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение уголовных правонарушений (ст.132), вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение анти общественных действий 
(ст. 133), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 
(ст.134), торговлю несовершеннолетними (ст. 135), подмену ребенка 
(ст. 136), незаконную деятельность по усыновлению (удочерению) (ст. 
137), разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.138), неис-
полнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, укло-
нение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, 
нетрудоспособного супруга (супруги) (ст. 139), неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 140), ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здо-
ровья детей (ст. 141), злоупотребление правами опекуна или попечи-
теля (ст. 142), незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за преде-
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лы Республики Казахстан (ст. 143), вовлечение несовершеннолетних в 
изготовление продукции эротического содержания (ст. 144) [4]. 

Анализ составов указанных норм свидетельствует о наличии не-
обходимых уголовно-правовых инструментов для защиты прав, сво-
бод и интересов несовершеннолетних, как лиц обладающих особыми 
признаками. Солидарны с мнением Хановой З.Р., которая отмечает: 
«Принимая во внимание, что в преступлениях, совершаемых против 
несовершеннолетних, личность потерпевшего имеет ряд специфиче-
ских черт, учитывая ряд особенностей психики несовершеннолетнего, 
разрушающее влияние совершенного преступления на нормальное 
психофизическое развитие несовершеннолетнего, следует считать все 
преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, име-
ющими высокую степень общественной опасности. За их совершение 
должна быть предусмотрена повышенная уголовная ответственность 
по сравнению с преступлениями, совершаемых в отношении взросло-
го» [5, с. 69]. 

В соответствии с нормами Общей части Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ГК РК) (ч.1 ст.22, ч.1 ст.23) несовершен-
нолетними признаются лица в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет, а также лица, не достигшие четырнадцати лет (малолетние) 
[6]. 

Согласно нормам уголовного законодательства в качестве несо-
вершеннолетних признаются лица, которым ко времени совершения 
уголовного правонарушения исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцати лет (ч.1 ст.80 УК РК) [4]. Из смысла указанной 
статьи следует, что в УК РК малолетние не определяются в качестве 
несовершеннолетних и выделяются в отдельную категорию. Учиты-
вая, что термин малолетние применяется нормами УК РК, представ-
ляется необходимым законодательное закрепление данного понятия 
в ст.3 УК РК (Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в насто-
ящем Кодексе).  

Малолетние рассматриваются в УК РК в качестве потерпевших 
в ряде составов уголовных правонарушений, к примеру, развращение 
малолетних (ст.124 УК РК), изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями малолетнего либо 
его привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порногра-
фического характера (ст. 312 УК РК).

Кроме того, Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
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уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления 
защиты прав личности» статьи УК РК об ответственности за убийство 
(ст. 99), изнасилование (ст.120), насильственные действия сексуаль-
ного характера (ст.121) дополнены таким особо квалифицирующим 
признаком, как совершение указанных деяний в отношении малолет-
него [7].

Применительно к уголовным правонарушениям против семьи и 
несовершеннолетних, то малолетние признаются в качестве потерпев-
ших только в одной статье главы 2 УК РК. Так, в соответствии с ч.ч.1 и 2 
ст. 141 УК РК ответственность наступает за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 
повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью либо смерти.

Учитывая особый статус малолетних, необходимость обеспече-
ния максимальной защиты в силу их возраста, уровня психологиче-
ского развития и степень общественной опасности уголовных деяний, 
совершаемых в отношении малолетних, в статьях 135, 140, 143 главы 
2 УК РК предлагается  предусмотреть в качестве особо квалифицирую-
щего признака «совершение деяния в отношении малолетнего». Кро-
ме того, считаем необходимым внести изменения и дополнения в наи-
менование статей: «Торговля несовершеннолетними и малолетними» 
(ст. 135 УК РК), «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего и малолетнего (ст. 140), «Незаконный вывоз несовер-
шеннолетнего и малолетнего лица за пределы Республики Казахстан 
(ст. 143 УК РК). Указанное позволит законодательно определить пра-
ва, свободы и интересы малолетних в качестве объекта особой охраны.   
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Potrivit legii procesual-penale, organul de urmărire penală poate fi 
sesizat prin moduri generale şi moduri speciale de sesizare. În calitate de 
moduri speciale de sesizare, reieşind din prevederile actuale ale Codului de 
procedură penală, sunt următoarele mijloace de sesizare: plângerea preala-
bilă şi acordul organului prevăzut de lege.

În conformitate cu prevederile art. 28 CPP, procurorul şi organul de 
urmărire penală au obligaţia, în limitele competenţei lor, de a porni urmă-
rirea penală în cazul în care sunt sesizate, în modul prevăzut de lege, că s-a 
săvârşit o infracţiune şi de a efectua acţiunile necesare în vederea constatării 
faptei penale şi a persoanei vinovate. Totodată, instanţa de judecată efectu-
ează acţiunile procesuale din oficiu, în limitele competenţei sale, în afară de 
cazul când prin lege se dispune efectuarea acestora la cererea părţilor.

Această normă ne vorbeşte despre oficialitatea procesului penal − le-
gea impune imperativ necesitatea activităţii procesuale într-o forma oficială. 
Totuşi există şi unele excepţii şi anume când este pusă în discuţie sesizarea 
organului de urmărire penală prin plângere prealabilă. Anume din acest mo-
tiv plângerea prealabilă are forma mijlocului special de sesizare.

În argumentarea poziţiei respective vin prevederile art. 262 alin. (2) 
CPP, care stipulează faptul că, dacă, potrivit legii, pornirea urmăririi penale 
se poate face numai la plângerea prealabilă,  urmărirea penală nu poate în-
cepe în lipsa acesteia, chiar daca semnele infracţiunii sunt evidente. Cu alte 
cuvinte, instituţia plângerii prealabile se înscrie ca o excepţie de la principiul 
oficialităţii.

Plângerea prealabilă ca mijloc special de sesizare a organului de urmă-
rire penală oferă posibilitate victimei infracţiunii să decidă dacă sesizează 
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organul de urmărire penală în vederea tragerii la răspundere penală a per-
soanei ce a comis infracţiunea în privinţa sa ori se abţine.

Ținând cont de cele invocate, ne aliniem părerii unor autori  care 
susţin că plângerea prealabilă se înfăţişează ca o instituţie care dă expresie 
juridică unor interese sociale privind declanşarea şi desfăşurarea procesu-
lui penal. În acelaşi timp, referindu-ne la importanţa plângerii prealabile şi 
efectele juridice produse de aceasta, este de menţionat şi faptul că această 
instituţie este strâns legată nu doar de dreptul procesual penal, dar şi de 
dreptul material.

În ceea ce priveşte dreptul procesual penal, plângerea prealabilă are 
un rol deosebit, în unele cazuri, pentru declanşarea procesului penal şi a ur-
măririi penale, iar în cazul lipsei plângerii prealabile, aceasta reprezintă o 
circumstanţă care exclude urmărirea penală. 

Acest aspect este direct indicat în prevederile art. 275 pct. 6) CPP, 
unde se stipulează că urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost 
pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi încetată în cazul în care lipseşte plân-
gerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art. 276 
CPP, numai în baza plângerii acesteia sau plângerea prealabilă a fost retrasă.

Referindu-ne la dreptul material, constatăm că acesta nu reglemen-
tează în mod expres noţiunea de plângere prealabilă şi efectul său juridic. 
Totuşi, având în vedere prevederile art. 109 alin. (1) Cod penal, reţinem fap-
tul că, împăcarea  este  actul  de  înlăturare  a  răspunderii  penale, atât în 
cazurile prevăzute de legea penală, precum şi în cazurile prevăzute de pro-
cedura penală.

 În situaţia în care Codul penal utilizează în norma respectivă sintagma 
„în cazurile prevăzute de procedura penală”, considerăm că plângerea pre-
alabilă poate fi considerată şi ea o cauză de înlăturare a răspunderii penale.

Din cele invocate, rezultă că plângerea prealabilă are o natură juridică 
mixtă: în situaţia dreptului material – cauză care înlătură răspunderea pena-
lă, iar în situaţia dreptului procesual penal – circumstanţă care exclude ur-
mărirea penală. În aceeaşi ordine de idei, considerăm că în aspectul dreptu-
lui procesual penal, plângerea prealabilă are un caracter juridic ce produce 
două efecte distincte fazelor procesului penal: începerea procesului penal şi 
a urmăririi penale, de pe o parte, şi încetarea urmăririi penale şi a procesului 
penal, pe de altă parte.

Cazurile expuse, permit victimei să decidă asupra începerii procesului 
penal şi a urmăririi penale, precum şi încetarea urmăririi penale (în lipsa 
plângerii prealabile şi în cazul retragerii plângerii prealabile). 

În conformitate cu prevederile art. 276 alin. (1) CPP, urmărirea penală 
se porneşte numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul infracţiu-
nilor prevăzute în articolele: 152 alin. (1), 153, 155, 157, 161, 173, 177, 179 
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alin. (1) şi (2), 193, 194, 197 alin. (1), 198 alin. (1), 200, 202, 203, 204 alin. 
(1), 2461, 274 din Codul penal, precum şi al furtului avutului proprietarului 
săvârşit de minor, de soţ, rude, în paguba tutorelui, ori de persoana care lo-
cuieşte împreună cu victima sau este găzduită de aceasta. 

Analizând norma respectivă, susţinem opinia autorului Ion Neagu, 
care menţionează faptul că declanşarea procesului penal a fost lăsată, în 
anumite cazuri, la aprecierea victimei datorită gradului redus de pericol so-
cial pe care-l prezintă anumite infracţiuni. Alteori, deşi infracţiunile pentru 
care legea prevede necesitatea plângerii prealabile a victimei au un pericol 
social ridicat, desfăşurarea procesului penal, prin publicitatea pe care ar ge-
nera-o, ar putea reînnoi sau accentua suferinţele victimei sau ar da naştere 
la diferite conflicte între persoane care fac parte din aceeaşi familie sau din 
acelaşi mediu social.

Legislaţia naţională, prin prisma normei menţionate supra, pe lângă 
persoanele care fac parte din aceeaşi familie sau din acelaşi mediu social, 
indică şi minorii. În cazul plângerii prealabile, se are în vedere orice minor, 
indiferent dacă face sau nu parte din categoria persoanelor indicate, astfel 
încât statut protejează, într-un fel sau altul, prioritatea minoratului. Cu alte 
cuvinte, în cazul comiterii infracţiunii de către minor, legislatorul oferă posi-
bilitatea de a nu începe urmărirea penală fără a avea o plângere prealabilă şi 
pe infracţiuni ce prezintă un caracter social mai periculos . 

Prin derogare de la prevederile art. 276 alin. (1) CPP, în cazul în care 
organul de urmărire penală depistează nemijlocit sau este sesizat despre să-
vârşirea sau pregătirea pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute la art. 
1852 din Codul penal , cu excepţia infracţiunilor prevăzute la alin. (23) , şi la 
art. 1853 din Codul penal, acesta notifică titularul de drepturi sau autorita-
tea abilitată conform legislaţiei privind protecţia indicaţiilor geografice, de-
numirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate despre acestea. 
Dacă titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform legislaţiei pri-
vind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţi-
lor tradiţionale garantate , în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării, nu depune plângerea prealabilă, organul de urmărire penală nu 
începe urmărirea penală în conformitate cu CPP .

După cum observăm, legea procesual penală face unele excepţii în ca-
zurile când este afectat domeniul proprietăţii intelectuale. Astfel, atunci când 
organul de urmărire penală depistează nemijlocit sau este sesizat despre 
săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşirea acestor infracţiuni, legea proce-
sual penală, alături de legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denu-
mirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, acordă o protecţie 
proprietăţii intelectuale, deoarece titularul de drepturi sau autoritatea abili-
tată poate să nu cunoască despre aceste încălcări, pe de o parte, iar statul, pe 
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de altă parte, prin intermediul organului de urmărire penală, are obligaţia 
pozitivă de a cerceta aceste fapte.

Totuşi legislaţia procesual penală, în astfel de cazuri, ţinând cont de 
prioritatea drepturilor persoanelor ce fac parte din această categorie, acor-
dă expresie voinţei victimei ca procese penale să pornească doar după sem-
narea plângerii prealabile.

Astfel, organul de urmărire penală deşi este sesizat de comiterea 
infracţiunilor de acest gen, pornind procesul penal, este obligat să solicite 
titularului de drepturi şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) opinia referitoare la începerea urmăririi penale. În acest caz, or-
ganul de urmărire penală acordă un termen de 15 zile lucrătoare acestor 
entităţi, pentru ca ultimele să decidă asupra faptului depunerii sau nedepu-
nerii unei plângeri prealabile.

Firesc este faptul că, în cazul depunerii acestei plângeri, organul de ur-
mărire penală să continue investigaţiile, pornind urmărirea penală în acest 
sens, iar în caz contrar, va propune procurorului clasarea procesului penal 
din motivul lipsei plângerii prealabile.

Situaţia este diferită atunci când organul de urmărire penală depis-
tează nemijlocit sau este sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru să-
vârşirea infracţiunii prevăzute la art. 1852 alin. (23) şi art. 1853 ale Codului 
penal. În acest caz, nu este necesară plângerea prealabilă, organul de urmări-
re penală nu este nici obligat să solicite titularului de drepturi şi Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) opinia referitoare la începerea 
urmăririi penale.

Legislatorul a reglementat această excepţie, deoarece în situaţia 
infracţiunilor menţionate se încalcă interesele statului şi pot fi afectate prin-
cipiile juridice internaţionale. Astfel, este de reţinut faptul că, în conformi-
tate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 66 din 27.03.2008, privind protecţia 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale 
garantate, protecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origi-
ne şi a specialităţilor tradiţionale garantate pe teritoriul Republicii Moldova 
se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul stabilit de legea în 
referinţă, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilate-
rale, la care Republica Moldova este parte. 

Totodată, menţionăm faptul că AGEPI este autoritatea competentă a 
Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a Țărilor Membre la Aranja-
mentul de la Lisabona  şi aceasta reprezintă Republica Moldova în Organiza-
ţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în alte organizaţii internaţionale şi 
interstatale pentru protecţia proprietăţii intelectuale, întreţine cu ele relaţii 
de cooperare în domeniu .

Aşadar, ţinând cont de aceste prevederi, legea procesual penală a pre-
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văzut excepţia plângerii prealabile în cazurile comiterii infracţiunilor din 
domeniul proprietăţii intelectuale atunci când este vorba despre protejarea 
acesteia de către normele internaţionale sau normele ce se nasc în urma în-
cheierii unor acorduri bilaterale.

Cât priveşte excepţia lipsei plângerii prealabile în cazul infracţiunii de 
declaraţii intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de protecţia 
proprietăţii intelectuale, menţionăm faptul că legea procesual penală regle-
mentează acest deziderat, deoarece această infracţiune are un obiect juridic 
special complex. Bunăoară, obiectul juridic special principal reprezintă tota-
litatea relaţiilor sociale condiţionate de protejarea proprietăţii intelectuale, 
iar obiectul juridic special secundar reprezintă relaţiile sociale condiţionate 
de protejarea autorităţii publice prin autenticitatea declaraţiilor. Adică, în 
cazul acestei infracţiuni se atentează la relaţiile sociale cu privire la buna 
desfăşurare a activităţii în sfera publică. Respectiv, este afectat şi interesul 
statului.

Totodată, CPP indică o altă excepţie cu privire la începerea urmăririi 
penale în lipsa plângerii prealabile, chiar dacă infracţiunile ce au fost comise 
sunt de categoria celor pentru care legea interzice urmărirea penală fără a 
avea o plângere prealabilă în acest sens. Această excepţie este reglementată 
în art. 276 alin. (4) CPP şi constă în faptul că, în cazul în care victima din ca-
uza incapacităţii sau a capacităţii de exerciţiu limitate, a stării de neputinţă 
sau a dependenţei faţă de bănuit sau din alte motive nu este în stare să-şi 
apere drepturile şi interesele legitime, procurorul porneşte urmărirea pena-
lă chiar dacă această victimă nu a depus plângere.

Unii autori  sunt de părerea că plângerea prealabilă poate fi depusă de 
minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, doar cu încuviinţarea reprezen-
tantului legal. Nu putem să fim de acord cu această părere, deoarece legis-
latorul moldav foarte corect a stipulat faptul că victima minoră dacă nu este 
în stare să-şi apere drepturile şi interesele legitime, procurorul porneşte ur-
mărirea penală chiar dacă această victimă nu a depus plângere. Totodată, 
legislatorul nu interzice depunerea plângerii prealabile de persoanele sus-
indicate . În acest fel, prin sintagma procurorul porneşte urmărirea penală 
chiar dacă această victimă nu a depus plângere considerăm că legislaţia pro-
cesual penală naţională protejează pe deplin drepturile şi interesele acestui 
grup de victime.

Este important a analiza situaţia şi a răspunde la întrebarea: când vic-
tima depune plângerea prealabilă şi în ce condiţii aceasta are dreptul să şi-o 
retragă. Prima situaţie este simplă, deoarece victima depune plângerea pre-
alabilă în orice timp pentru a se începe procesual penal şi urmărirea penală. 
Or, fără voinţa sa, după cum am relatat, acest fapt nu poate avea loc.

În ceea ce priveşte retragerea plângerii prealabile, situaţia este una in-
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terpretabilă. Sunt câteva situaţii: victima poate să-şi retragă plângerea pre-
alabilă până la terminarea urmăririi penale, până la terminarea cercetării 
judecătoreşti, până la retragerea completului în camera de deliberare sau  
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Considerăm că victima sau partea vătămată poate să-şi retragă plân-
gerea prealabilă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 
Această părere derivă din aspectul că institutul retragerii plângerii prealabi-
le este strâns legat de institutul împăcării părţilor. Ambele instituţii exprimă 
manifestări unilaterale şi, respectiv, bilaterale de voinţă ale persoanelor prin 
care acestea opresc desfăşurarea procesului penal sau, cu alte cuvinte, pun 
capăt acestuia. 

Aşadar, potrivit art. 276 alin. (5), (6) şi (7) CPP, odată cu împăcarea 
părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, în condiţiile legii, urmă-
rirea penală încetează. Împăcarea este personală şi produce efect doar dacă 
intervine până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Pentru 
persoanele incapabile, împăcarea se poate face numai de reprezentanţii lor 
legali. Persoanele cu capacitate de exerciţiu limitată se pot împăca cu încu-
viinţarea reprezentanţilor lor legali. Împăcarea poate avea loc şi în cazul în 
care urmărirea penală a fost pornită de către procuror din oficiu. Împăcarea 
părţilor poate avea loc şi prin aplicarea medierii conform Legii cu privire la 
mediere.

Plus la aceasta, în cazul în care două instituţii au acelaşi regim juridic 
şi produc acelaşi efect, iar unul din instituţii sau unele situaţii nu sunt regle-
mentate expres, ele se interpretează şi se aplică prin analogie.

În susţinerea acestei păreri vin şi prevederile art. 276 CPP − Pornirea 
urmăririi penale în baza plângerii victimei. Astfel, legislatorul a conceput le-
gătura dintre cele două instituţii (reatragerea plângerii prealabile şi împă-
carea), care au acelaşi efect juridic şi care au fost oglindite în aceeaşi normă 
juridică.

Un alt aspect important la care dorim să ne referim constă în modul 
de activitate a organului de urmărire penală în cazurile pluralităţilor de in-
fractori (participaţiei)  şi în  cazuale infracţiunii cu o pluralitate de victime.

Astfel, CPP ne indică necondiţionat că, în cazul în care, în urma infrac-
ţiunii, au fost prejudiciate mai multe persoane, pornirea urmăririi penale se 
face chiar dacă plângerea prealabilă se înaintează doar de una dintre victi-
me. Tot legea procesual penală stipulează faptul că, dacă la comiterea unei 
infracţiuni au participat mai mulţi făptuitori, chiar dacă plângerea prealabilă 
a fost depusă numai în privinţa unuia din făptuitori, urmărirea penală se 
efectuează în privinţa tuturor făptuitorilor .

În continuare, reieşind din aspectele dictate de CPP, vom încerca să fa-
cem o clasificare a persoanelor care pot depune plângere prealabilă. Aşadar, 
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plângerea prealabilă poate fi depusă de victima infracţiunii, deoarece stipu-
larea legală în privinţa acestui institut vine să ocrotească interesele acesteia. 
Plus la aceasta, dreptul depunerii plângerii prealabile are un caracter perso-
nal şi volitiv al victimei infracţiunii.

Majoritatea doctrinarilor din România consideră că titularii plângerii 
prealabile sunt doar persoanele fizice. Nu putem împărtăşi opinia acestor 
autori din următoarele considerente. Potrivit legislaţiei autohtone victima 
este considerată orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, 
i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. În acelaşi timp, odată ce 
legislatorul a prevăzut în alin. (11) art. 276 CPP obligaţia de notificare a titu-
larului de drepturi sau a autorităţii abilitate (exemplu − AGEPI), care decide 
asupra depunerii plângerii prealabile, atunci, necondiţionat, titular al aces-
tui mod special de sesizare devin şi persoanele juridice.

Cât priveşte dreptul de a fi depusă plângerea prealabilă prin 
reprezentanţi împuterniciţi în condiţiile legii, menţionăm faptul că victima 
are dreptul să înainteze plângere prealabilă prin intermediul acestor per-
soane în condiţiile şi modul plângerii (ca mod general de sesizare).
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К ВОПРОСУ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 
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Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ норм об ответственности за 

выдачу замуж девочки, не достигшей брачного возраста и торговлю детьми по 
Уголовному Кодексу Республики Таджикистан, а также рассматриваются не-
которые вопросы отграничения торговли детьми от ст. 168 УК РТ.

Ключевые слова: торговля детьми, выдача замуж девочки, не достигшей 
брачного возраста, отграничение.

Summary
The article provides a comparative analysis of the norms on responsibility for the 

marriage of a girl under marriageable age and trafficking in children under the Criminal 
Code of the Republic of Tajikistan, and also discusses some issues of delimiting trafficking 
in children from Art. 168 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.

Key words: child trafficking, marriage of a girl who has not reached marriageable 
age, delimitation.

Безусловно, торговля детьми1 является более общественно опас-
ным преступлением по сравнению с торговлей взрослыми людьми. Об 
этом свидетельствуют и международные документы [1], принятые ми-
ровым сообществом и направленные на противодействие данному фе-
номену. Также данные документы обязывают государства соблюдать 
и исполнять их положения. 

В законодательстве Республики Таджикистан несовершеннолет-
ним уделено особое внимание. Так в Конституции Республики Таджи-
кистан (далее – Конституция РТ) в ст. 34 сказано, что «мать и ребенок 
находятся под особой защитой и покровительством государства». Осо-

1 В рамках данной работы термины «торговля детьми» и «торговля несовершеннолет-
ними» будет использоваться равнозначно.
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бую роль семьи, как основную ячейку общества отмечает также Пре-
зидент Республики Таджикистан [2].

Реализация международных и конституционных прав несовер-
шеннолетнего осуществляется разными средствами, однако основ-
ным «рычагом» противодействия посягательствам в отношении них 
является Уголовный кодекс. В связи с этим в 1998 году законодатель 
Республики Таджикистан учел важность охраны семьи и несовершен-
нолетних и отдельно обозначил главу 20 «Преступления против семьи 
и несовершеннолетних» в Уголовном кодексе Республики Таджики-
стан (далее – УК РТ) и поместил в нее отдельный состав преступления 
– торговля несовершеннолетними (ст. 167 УК РТ), которая в связи с 
изменениями и дополнениями, внесенными в 2019 году, стала имено-
ваться как «торговля детьми». Ранее в УК ТССР аналогичная глава и 
норма отсутствовала. Таким образом, криминализовав торговлю деть-
ми Таджикистан реализовал международные обязательства, иссекае-
мые из международных документов, по охране прав ребенка.

Представляется, что при криминализации определенного дея-
ния в УК, в частности ст. 167 УК РТ встает вопрос отграничения данно-
го деяния от смежных составов. В нашем случае на практике затрудни-
тельным считается разграничение ст. 167 от ст. 168 УК РТ. 

Традиционно разграничение норм начинается с объекта престу-
пления. Объектом торговли детьми, с нашей точки зрения, понимает-
ся нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего. Однако 
существует другая точка зрения среди ученых [3], которые под объ-
ектом торговли детьми подразумевают личную свободу, а нормальное 
физическое и нравственное развитие несовершеннолетних предлага-
ют считать дополнительным объектом. Под объектом преступления, 
предусмотренного ст. 168 УК РТ понимаются, общественные отно-
шения в сфере нормального развития лица, не достигшего брачного 
возраста. А.Ш. Ализода и С.Х. Хусейнзода под объектом данного пре-
ступления также еще понимают равенство несовершеннолетней [4, С 
91-92]. Таким образом, объекты данных преступлений схожи.

Объективная сторона преступления заключается в выдаче за-
муж несовершеннолетней, не достигшей брачного возраста родителя-
ми или лицами, на иждивении которых она состоит, или лицами, от 
которых она является зависимой. Содействие или пособничество в 
выдаче замуж несовершеннолетней также составляет данное престу-
пление. Содействие в выдаче замуж несовершеннолетней выражается 
в помощи организации брачных мероприятий, поиске помещений для 
проведения свадьбы, поиск мулл, проводящих обряды бракосочета-
ния и др. Пособничество выражается в предоставлении информации, 
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в даче советов, указаний, проведения муллами религиозных брачных 
обрядов и т.д.

Объективная сторона нормы о торговле детьми состоит из таких 
действий как любой акт или любая сделка. Таким образом, ст. 167 как 
ст. 168 УК РТ предусматривает такой акт как передача ребенка иному 
лицу. По объективной стороне рассматриваемые преступления также 
схожи. Однако если содействие и пособничество в выдаче замуж будет 
квалифицироваться без ссылки на ст. 36 УК РТ, такие действия при 
торговле детьми будут оценены как соучастие и ссылка на ст. 36 УК РТ 
будет обязательна.

Субъективная сторона ст. 168 УК РТ характеризуется наличи-
ем умысла. Как выдавший замуж несовершеннолетнюю, так и все со-
участники этого преступления знают, что она не достигла брачного 
возраста, но сознательно заключают этот брак. Если жених и другие 
соучастники преступления не знали, что она не достигла брачного воз-
раста, уголовная ответственность исключается.

Мотив может быть разным (корысть, выдача замуж в связи с тя-
желым положением семьи и др.) и для квалификации значения не име-
ет. Целью ст. 168 УК РТ является выдача замуж девочки, не достигшей 
брачного возраста, иными словами не просто отдать потерпевшую в 
чужую семью, а именно создание семьи. А.Ш. Ализода, С.Х. Хусейнзода 
и Ш.К. Хасанов утверждают, что целью преступления является получе-
ние материальной выгоды или боязнь того, что потерпевшая останет-
ся без мужа [5, С. 75].

Субъективная сторона торговли детьми выражается в умышлен-
ной форме вины, а целью является эксплуатации либо получения ма-
териальной или иной выгоды, а также незаконное усыновление (удо-
черение) ребенка.

В связи с этим вторым отличительным признаком данных пре-
ступлений является цель. То есть передача несовершеннолетней пре-
следует цель именно выдачи замуж, тогда как в торговле детьми как 
было указано выше эксплуатация либо получение материальной или 
иной выгоды, а также незаконное усыновление (удочерение) ребенка. 
Ст. 168 УК РТ является специальной по отношению к ст. 167 УК РТ.

По ст. 168 УК подлежат ответственности родители или опекуны, 
либо лица, в зависимости у которых находится потерпевшая. Подстре-
катели, а также другие лица, которые способствовали к выдаче замуж 
несовершеннолетней, подлежат уголовной ответственности без ссыл-
ки на ст. 36 УК РТ. Священники (муллы), осуществившие религиозное 
бракосочетание, подлежат ответственности как пособники. Лицо, ко-
торое вступило в брак с несовершеннолетней, несет ответственность 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

381

по ст. 169 УК РТ.
Исходя из диспозиции статьи 167 УК РТ, следует, что к уголовной 

ответственности за торговлю детьми привлекаются только родители, 
иные законные представители или другие лица (группа лиц), на посто-
янном или временном попечении которых находится ребенок, переда-
ющие ребенка другому лицу. Таким образом, круг субъектов престу-
пления ст. 168 УК РТ намного шире, чем ст. 167 УК РТ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что получение ребенка в це-
лях эксплуатации не подпадает под ст. 167 УК РТ, а охватывается ст. 
1301 УК РТ. Исходя из диспозиции ст. 167 УК РТ, если ребенок будет 
продан соседом, то его действия не охватываются данной нормой. Так 
же лицо, принимающее ребенка, т.е. вступающее в брак с ней квалифи-
цируется по другой норме (ст. 169 УК РТ). 

Необходимо отметить, что действие в ст. 168 УК РТ является 
длящимся, соответственно положения сроков давности не распро-
страняются на данное деяние, следовательно, лицо, совершившее его, 
привлекается к уголовной ответственности в не зависимости от того 
когда была выдана потерпевшая замуж. Однако недостаток данной 
нормы заключается в том, что виновные могут быть привлечены к от-
ветственности через значительное время после выдачи замуж несо-
вершеннолетней, когда потерпевшая достигает совершеннолетия и в 
семье имеются дети. 

Норма о торговле детьми не является длящимся, что указывает 
на отличительное ее свойство от ст. 168 УК РТ. 

Составы обоих преступлений формальные. В ст. 168 УК РТ мо-
ментом окончания считается выдача несовершеннолетней замуж, а в 
ст. 167 УК РТ передача ребенка иному лицу.

Санкции вышеуказанных норм также отличаются. Санкция ос-
новного состава ст. 167 УК РТ, является кумулятивной и предусматри-
вает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества, а санкция ст. 168 УК РТ предусматривает исправительные 
работы сроком до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти 
лет. 

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что данные пре-
ступления имеют несколько отличительных свойств. В объективной 
стороне, т.е. такие действия как пособничество и содействие в ст. 168 
описаны и квалифицируются без ссылки на ст. 36 УК РТ, а по ст. 167 
УК РТ данные действия будут квалифицироваться со ссылкой на ст. 36 
УК РТ. Цели данных преступлений различаются в торговле детьми – 
это эксплуатация либо получение материальной или иной выгоды, а 
также незаконное усыновление (удочерение) ребенка, а в ст. 168 УК РТ 
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– это выдача замуж. Круг субъектов преступления, предусмотренного 
ст. 168 УК РТ по сравнению с торговлей людьми более широк. Санкция 
ст. 168 УК РТ является более мягкой по отношению к санкции ст. 167 
УК РТ.
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Introducere. Omorurile constituie pentru R. Moldova o problemă na-
ţională şi provoacă un prejudiciu ireparabil moral populaţiei. Pentru preve-
nirea eficientă a omorurilor, se face necesară studierea sub toate aspectele a 
acestui fenomen şi a dimensiunilor pe care le comportă.

Astfel, bazându-ne pe materialele empirice oferite de statisticile pe-
nale sau alte surse, vom supune studierii sub aspect teoretic infracţiunile de 
omor. Urmare acestor activităţi, va fi posibil de elaborat recomandări efici-
ente privind desfăşurarea unor măsuri de prevenire a acestor infracţiuni cu 
caracter extrem de violent. O bună parte din aceste recomandări urmează 
a fi luate în considerare şi de către alţi specialişti din sfera economiei, so-
ciologiei, politologiei, jurisprudenţei de diferit profil în scopul studierii lor 
aprofundate prin prisma cunoştinţelor speciale şi elaborării unui complex 
de măsuri menite să înlăture sau să neutralizeze cauzele şi condiţiile feno-
menelor criminale.

NECESITATEA IDENTIFICĂRII ŞI STUDIERII FACTORILOR 
CRIMINOGENI PENTRU PREVENIREA OMORURILOR

Alexandru CICALA, 
doctor în drept,  conferenţiar universitar interimar

al Catedrei „Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie”
a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI

Rezumat
În acest articol ne propunem să analizăm modalităţile tactice de identificare şi 

studiere a factorilor criminogeni pentru prevenirea infracţiunilor de omor, precum şi ne-
cesitatea îndeplinirii acestor activităţi de către angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, 
care sunt direct responsabili pentru realizarea acestor sarcini.

Cuvinte-cheie: omor, crimă, factori criminogeni, cauză, condiţie, criminalitate, 
infracţiuni, infractor etc.

Summary 
In this article we aim to analyze the tactical ways of identifying and studying cri-

minogenic factors for the prevention of homicides, as well as the need for these activities 
by employees of the Ministry of Internal Affairs, who are directly responsible for carrying 
out these tasks. 

Keywords: murder, murder, criminogenic factors, cause, condition, crime, crimes, 
offender, etc.
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Conţinut de bază. În opinia criminologului V. Bujor, care susţine că 
premisa necesară eficacităţii măsurilor de control al criminalităţii este re-
zolvarea justă a problemelor legate de cunoaşterea esenţei fenomenului de 
crimă, aprecierea stării şi tendinţelor criminalităţii în stat; descoperirea de-
terminantelor fenomenului în cauză, a factorilor şi împrejurărilor ce favo-
rizează săvârşirea infracţiunilor; pronosticarea criminalităţii şi modelarea 
noii realităţi sociale în raport cu procesul economic şi cultural; elaborarea 
concepţiei, strategiei de combatere a criminalităţii şi crearea unui sistem 
efectiv de combatere a infracţionalităţii. De aici apare unul din scopurile cri-
minologiei ce ar consta în elaborarea şi propunerea măsurilor de control al 
criminalităţii în baza cunoaşterii esenţei şi a manifestărilor fenomenului de 
crimă [2, p.103-106].

Drept urmare, una din dimensiunile prioritare ale studiului în cauză 
o constituie investigarea factorilor criminogeni ai omorurilor. Din păcate, 
aceşti factori de-a lungul timpului au provocat modificări esenţiale în men-
talitatea populaţiei, în special toleranţa crescută a comunităţii faţă de aceste 
comportamente, degradarea normelor morale, anomia (fostele reglementări 
şi ierarhii specifice societăţii tradiţionale nu mai funcţionează, iar cele noi 
deocamdată nu s-au constituit), precum şi răspândirea comportamentelor 
deviante (alcoolismul, narcomania). Importanţa lor însă pentru prevenirea 
eficientă a omorurilor este indubitabilă, întrucât doar profunda cunoaştere 
a acestora va permite elaborarea unui mecanism preventiv eficient al lor.

Factorii determinanţi sau determinantele criminalităţii îmbină într-un 
termen comun cauzele criminalităţii şi condiţiile care conduc la săvârşirea 
infracţiunilor aflate într-o strânsă dependenţă obiectivă cu alte fenomene 
ale naturii şi ale societăţii.

După cum susţin distinşii criminologi C. Păun şi Gh. Nistoreanu, cauza-
litatea este legătura obiectiv-existentă, dependenţa dintre două sau câteva 
fenomene, în cadrul căreia un fenomen naşte cu obligativitate şi necesitate 
un alt fenomen; cauza este fenomenul care precede şi determină sau gene-
rează un alt fenomen – efectul, acţionând în circumstanţe care favorizează 
sau frânează producerea efectului [10, p. 178].

La abordarea cauzalităţii în ştiinţa criminologică se mai face o distinc-
ţie netă între cauze şi condiţii ale criminalităţii.

Astfel, prin cauză a criminalităţii se înţelege fenomenul care precedă şi 
generează săvârşirea infracţiunilor. Cauzele criminalităţii, la rândul lor, acţi-
onează în anumite circumstanţe care favorizează producerea efectului, adică 
a infracţiunilor. Aceste circumstanţe sunt denumite condiţii de săvârşire a 
infracţiunilor. Prin urmare, condiţiile sunt împrejurări care, lipsite de efici-
enţa cauzală propriu-zisă, prin prezenţa lor influenţează cauza, favorizând-o 
şi potenţând-o până la stadiul producerii efectului [7, p. 40].
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Fără a face oarecare clarificări conceptuale în acest sens şi pentru a nu 
depăşi limitele acestui studiu, ne solidarizăm cu opinia autorului Iu. Larii, 
potrivit căruia aprecierea unor fenomene în calitate de cauze, iar a altora – în 
calitate de condiţii, poartă un caracter relativ, fiindcă în diferite situaţii unul 
şi acelaşi fenomen poate apărea sau ca o cauză, sau ca o condiţie. Cauzele 
criminalităţii şi condiţiile care o favorizează sunt unificate deseori într-un 
singur termen – factorii sau determinantele criminalităţii [6, p. 27].

Înainte de a trece la analiza cauzalităţii infracţiunii de omor, este nece-
sar a face anumite precizări de principiu.

În primul rând, este cert şi neîndoielnic faptul că studiul cauzalităţii 
prezumă o analiză sistemică a criminalităţii, care, la rândul său, presupune 
desprinderea de cazul individual şi identificarea proceselor şi a conjuncturi-
lor care, prin impactul lor social şi prin repetabilitatea statistică pe perioade 
mari de timp, se constituie în cauze şi condiţii atât necesare, cât şi suficiente 
producerii actului infracţional. Plecând de la această legitate, studiul cauza-
lităţii fenomenologiei omorurilor urmează a fi realizat inclusiv prin prisma 
studiului de caz şi evident prin prisma informaţiilor oferite de către Servi-
ciul Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţia 
analitică a Inspectoratului naţional de investigaţii a Inspectoratului General 
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, perioada de referinţă – 2018-
2019.

În al doilea rând, la abordarea factorilor criminogeni ai infracţiunii de 
omor, se va lua în considerare mecanismul specific de comitere a acestei in-
fracţiuni, precum şi circumstanţele favorabile şi determinante create care au 
servit drept imbold pentru comiterea acestui gen de infracţiune.

Distinsul criminolog francez J. Pinatel consideră că orice infracţiune 
de omor este determinată de anumiţi factori criminogeni şi clasifică aceş-
ti factori în: factori geografici, economici, culturali şi politici. Pentru o mai 
bună înţelegere a acestor factori se impune o scurtă prezentare a lor [3, p. 
92-96].

Astfel, factori economici pot fi consideraţi: industrializarea, şomajul, 
nivelul de trai, crizele economice care duc la scăderea nivelului de trai al 
păturilor defavorizate. Există o criminalitate şi în cazul nivelurilor de trai ri-
dicate pe care Edexim Lutherland a numit-o ,,criminalitatea gulerelor albe”. 
Una din teoriile economice general acceptate este aceea conform căreia baza 
economică determină suprastructura socială, politică, culturală, instituţio-
nală. În consecinţă, situaţia economică a unui stat determină anumite com-
portamente umane, inclusiv comportamentul infracţional.

Printre factorii demografici pot fi amintiţi: rata natalităţii, unde rela-
ţia dintre rata natalităţii şi criminalităţii este de natură indirectă, la ampli-
ficarea delincvenţei juvenile contribuind o multitudine de alţi factori dintre 
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care: componenţa familială, rolul negativ al mass-media etc.; mobilitatea so-
cială şi urbanizarea.

Alţi factori criminogeni sunt cei socioculturali din categoria cărora fac 
parte familia, religia, discriminarea etc.

Referindu-ne la familie, vom observa că ea joacă un rol important în 
formarea personalităţii individului. S-a constatat că persoanele provenite 
din familii destrămate sunt înclinate spre săvârşirea infracţiunilor mai mult 
decât cele provenite din familii organizate. De asemenea, s-a observat că fa-
miliile infractoare îşi implică copiii în activităţi infracţionale.

O influenţă hotărâtoare asupra formării personalităţii copilului o are 
climatul conjugal, relaţiile dintre soţi, pe de o parte, şi dintre aceştia şi copii, 
pe de altă parte. În familiile în care părinţii nu muncesc, duc o viaţă parazi-
tară sau au antecedente penale, riscul apariţiei unei manifestări antisociale 
este mult mai ridicat.

De asemenea, un loc important în formarea personalităţii individului îl 
ocupă şcoala. Indivizii cu un volum redus de cunoştinţe, fără o reprezentare 
exactă a valorilor şi normelor sociale, nu discern binele de rău, licitul de ilicit.

Și mediul social global poate juca un rol semnificativ în apariţia condu-
itelor antisociale, în formarea personalităţii infractorului.

Analizând societatea actuală din Republica Moldova, observăm că în-
cepând cu anul 1990, criminalitatea contra vieţii în ţara noastră îşi are cauze 
şi motivaţii strâns legate de perioada de criză pe care o traversăm.

Una dintre cauze este specifică evenimentelor revoluţionare şi rezi-
dă în declanşarea unei stări anormale de ansamblu. Această stare înţelea-
să ca o stare de anormalitate socială determină o devalorizare a sistemului 
de norme şi valori care par să aparţină unei epoci trecute. Această situaţie 
a condus la o diminuare considerabilă a respectului faţă de lege şi faţă de 
instituţiile însărcinate cu impunerea acesteia. O altă cauză a reprezentat-o 
lipsa de reacţie a factorilor de putere în cazul unor tensiuni sociale, politice 
şi economice.

Alţii cercetători sunt de părerea că principalii factori criminogeni care 
determină comiterea infracţiunii de omor sunt de ordin intern (endogeni) – 
temperamentul, caracterul, ereditatea, inteligenţa, pasiunile, starea psihică, 
educaţia şi factori externi (exogeni) – gradul de civilizaţie, deficienţele de 
integrare socioprofesională, situaţiile conflictuale [11, p. 58-61].

Totodată, autorul Barbu Nicu Damian consideră că nu pot fi omişi şi 
factorii declanşatori (imediaţi), precum:

 – consumul exagerat de băuturi alcoolice;
 – conflictele spontane;
 – exacerbarea unor vechi sentimente de ură sau răzbunare;
 – încăierările între grupuri sau perechi;
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 – relaţiile extraconjugale etc. [1, p. 403-404].
Susţinem pe deplin poziţia autorilor vizaţi că principalii factori crimi-

nogeni ce influenţează comiterea infracţiunilor de omor de către unii indi-
vizi pot fi divizaţi în două grupe mari separate, însă în cadrul demersului 
nostru ştiinţific ne propunem să identificăm şi să analizăm pe scurt factori 
care au determinat nemijlocit comiterea infracţiunilor de omor pe parcursul 
anilor 2018-2019, pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, reieşind din analiza materialelor cauzelor penale intentate pen-
tru infracţiunile de omor în Republica  Moldova, au fost identificate urmă-
toarele cauze care au stat la baza săvârşirii acestei fapte:

 – nivelul scăzut de educaţie;
 – starea materială şi financiară precară a populaţiei, condiţionată de 

criza economică, fapt care provoacă scandaluri şi acţiuni violente în familii 
şi asupra altor persoane;

 – răspândirea narcomaniei, abuzului de alcool, în primul rând, printre 
tineri şi activitatea insuficientă în combaterea acestor fenomene;

 – răspândirea cazurilor de păstrare ilicită a armelor de foc, muniţiilor, 
dispozitivelor explozive;

 – influenţa negativă a publicaţiilor din mass-media, emisiuni, filme la 
televiziune, cărţi care propagă violenţa;

 – dezmembrarea statului, prezenţa unei regiuni necontrolate de către 
organele constituţionale, unde este răspândit fenomenul crimei organizate, 
există formaţiuni criminale care practică pe tot teritoriul ţării omoruri, in-
clusiv la comandă, traficul ilicit de arme şi muniţii, infracţiuni violente cu 
caracter patrimonial;

 – munca insuficientă a Poliţiei şi a altor organe de drept în realizarea 
activităţilor de prevenire.

În cele ce urmează, ne vom strădui să prezentăm fiecare dintre cauzele 
sus-menţionate şi măsura în care ele influenţează recurgerea la infracţiunea 
de omor.

Nivelul scăzut de educaţie. Suntem total solidari cu opinia autorului 
Ancuţa Elena Franţ că educaţia trebuie să ne ajute să ne formăm pe deplin 
personalitatea şi să convieţuim unii cu alţii. A convieţui cu ceilalţi înseamnă, 
printre altele, a nu săvârşi fapte de natură să iei viaţa altei persoane.

În literatura de specialitate, educaţia are mai multe forme. Ea poate 
fi de natură pur ştiinţifică sau poate avea în vedere latura emoţională, de 
asemenea,  poate fi laică, morală sau religioasă. Putem vorbi de o educaţie 
primară, care se oferă copiilor şi adolescenţilor, şi de o educaţie continuă, 
prin care oamenii acumulează informaţii de-a lungul întregii vieţi.

Nu putem omite rolul şi importanţa familiei în promovarea unei 
educaţii corecte. Considerăm că mai importantă decât educaţia pur ştiinţifică 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

388

în demersul de prevenire a infracţiunilor este educaţia morală. Aceste două 
tipuri de educaţii în linii generale se suprapun, însă în nici un caz nu se con-
fundă. Există persoane care nu au beneficiat de educaţie ştiinţifică, dar care 
au un acut simţ cu privire la ceea ce este moral şi ceea ce încalcă reguli-
le etice. Unul dintre cele mai importante medii în care o persoană poate să 
asimileze regulile morale este mediul familial. Învăţarea regulilor etice se 
poate face nu doar prin educare expresă în acest scop, ci, în primul rând, 
prin observarea modului în care funcţionează familia. În esenţă, o familie 
este o societate în miniatură, cu propriile sale reguli. Dacă aceste reguli se 
bazează pe respect, atunci copilul va asimila involuntar aceste reguli şi le va 
aplica, la rândul său, atât faţă de proprii săi copii, cât şi în societate. O familie 
disfuncţională, în care relaţiile se bazează pe violenţă (fizică sau psihică) şi 
lipsă de respect, va impregna copiii care cresc în astfel de familii cu aceleaşi 
repere de comportament.

Astfel, se va transmite mai departe un mod de a relaţiona care are toa-
te şansele să ducă la un comportament infracţional. Raţionamentele de mai 
sus cu privire la modul în care familia poate fixa şi transmite repere mora-
le, deşi se verifică în multe cazuri, totuşi în unele situaţii eşuează. Altfel spus, 
există situaţii în care din familii bazate pe relaţii de respect provin persoane 
care au un comportament antisocial. De asemenea, sunt şi cazuri în care copii 
proveniţi din familii disfuncţionale s-au integrat foarte bine în societate şi au 
întemeiat familii în care relaţiile membrilor se bazează pe respect şi încredere. 
Iată, aşadar, că apare necesară discuţia despre un element deja recurent în 
lucrarea de faţă, şi anume despre factorul imprevizibil. Într-adevăr, se pare 
că modelele teoretice, bazate pe raţionamente logice şi verificabile în multe 
situaţii reale, pur şi simplu uneori nu se aplică, din raţiuni greu predictibile. 
Astfel, se reiterează opinia exprimată mai sus conform căreia se pare că asu-
marea comportamentului antisocial este o rezoluţie intimă a omului, care, din-
colo de anumite limite, este independentă de factorii externi [11, p. 59].

În această ordine de ideii, nu se poate nega existenţa unei legături 
între nivelul de educaţie şi săvârşirea infracţiunilor, cu atât mai mult şi in-
fracţiunile de omor. Studiile din domeniu  au demonstrat că nivelul ridicat 
al educaţiei duce la scăderea infracţionalităţii, cel puţin în ceea ce priveşte 
infracţiunile săvârşite cu violenţă. O posibilă explicaţie ar fi faptul că educaţia 
creşte răbdarea oamenilor şi duce la o anumită toleranţă faţă de ceilalţi, ceea 
ce duce la scăderea riscului săvârşirii de fapte violente.

În contextul argumentelor enunţate,  susţinem fără rezerve că 
educaţia joacă un rol important în prevenirea săvârşirii infracţiunilor de 
omor. Oricum, costurile sociale şi economice pe care le cauzează săvârşirea 
infracţiunilor sunt atât de mari încât, chiar dacă educaţia ar reduce foarte 
puţin riscul săvârşirii infracţiunilor, tot s-ar justifica o atenţie şi o investiţie 
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sporită cu privire la educaţie.
Un alt factor al infracţiunii de omor este starea materială și financia-

ră precară a populaţiei, condiţionată de criza economică, fapt care pro-
voacă scandaluri și acţiuni violente în familii și asupra altor persoane.

În cele ce urmează ne-am propus să elucidăm, pe cât ne permite spa-
ţiul, rolul sărăciei în condiţionarea complexă a comportamentului infracţio-
nal la infracţiune de omor în Republica Moldova.

Sărăcia nu are doar o dimensiune economică obiectivă, ci şi o dimensi-
une spirituală. Dimensiunea obiectivă se raportează la un nivel mediu de trai 
într-o societate sau epocă precizată. Dimensiunea subiectivă se referă la per-
cepţia individuală, la evaluarea personală pe care individul o face statutului 
său economic, situaţiei financiare într-un mediu social şi în epoca în care 
trăieşte, iar în funcţie de nevoile şi aspiraţiile sale el îşi va considera nivelul 
de trai satisfăcător, ori de-a dreptul mizer. Acelaşi salariu poate fi considerat 
foarte bun de unele persoane, în timp ce altele îl pot cataloga ca insuficient 
pentru un trai decent.

În mare parte, sărăcia este determinată de şomaj. Potrivit datelor sta-
tistice oficiale pentru anul 2017, constatăm că în R. Moldova, din numărul 
total de 2 604 510 persoane apte de muncă, populaţia antrenată în câmpul 
muncii a constituit doar 1 169 900 de persoane.

Situaţia financiară scăzută este unul din factorii determinanţi la in-
fracţiunea de omor. Sărăcia, mai ales din mediul rural, determină unii indi-
vizi ai societăţii să recurgă la unele acţiuni ireparabile şi anume să ia viaţa 
altor persoane şi, de regulă, asemenea cazuri se finalizează cu sinuciderea 
făptuitorului.

Una dintre acestea a fost comisă în toamna anului 2003. Un locuitor 
din Sângera şi-a omorât soţia şi cei trei fii pentru că nu avea cu ce-i întreţine. 
Vasile Talpă, în vârstă de 39 de ani, care lucra ca operator la un cinematograf 
din capitală, şi-a ucis cu bestialitate, cu ajutorul unui topor, soţia, Olga Talpă, 
de 34 de ani, şi fiii: Mihai (de 8 ani), Alexandru (de 9 ani) şi Ion de numai 4 
anişori, după care dând foc casei, a încercat să-şi pună capăt zilelor.

Piromanul a fost salvat de vecinii săi, care au observat incendiul. Poli-
ţia a descoperit în casa arsă până la temelie cadavrele carbonizate ale soţiei 
şi copiilor. Bărbatul a continuat să susţină că şi-a măcelărit familia şi a vrut 
să se sinucidă din cauza sărăciei. Tot el a mai declarat că, în ultimul timp, se 
împăca rău cu soţia, care o „îndesise” cu păhărelul. El a mărturisit, de aseme-
nea, că nevasta sa lucra ca femeie de serviciu la primărie de unde primea 130 
de lei lunar – bani ce nu ajungeau nici pentru pâine, iar capul familiei avea un 
salariu de 390 de lei. Din cauza insuficienţei de mijloace financiare în sânul 
familiei, toată ziua izbucneau certuri între soţi, fapt care l-a determinat pe 
Vasile Talpă să premediteze crima şi să o înfăptuiască [9].
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Răspândirea narcomaniei, abuzului de alcool, în primul rând, 
printre tineri și activitatea insuficientă în combaterea acestor fenome-
ne – reprezintă un alt factor iminent ce generează comiterea infracţiunilor 
de omor atât în rândurile populaţiei din mediul rural, cât şi cel urban.

Se crede ca alcoolul în doze mici duce la eliberarea indivizilor de pro-
priile inhibiţii. Consumul de alcool duce la unele infracţiuni săvârşite din 
culpă cum ar fi accidentele de circulaţie şi cele de muncă prin diminuarea 
atenţiei, reflexelor şi creşterea timpului de reacţie. Intoxicaţia cu alcool 
contribuie indirect la săvârşirea altor infracţiuni şi anume cele comise prin 
violenţă, manifestându-se prin impulsivitate şi excitabilitate.

În opinia autorului Constantin Mitroi, acest viciu al consumului de bă-
uturi alcoolice nu poate fi considerat o cauză în sine a săvârşirii infracţiunilor 
de omor, deoarece săvârşesc astfel de fapte şi persoanele care consumă bă-
uturi alcoolice, la data comiterii infracţiunii, şi persoanele care nu consumă 
astfel de băuturi, în general, şi, cu atât mai puţin, în ziua când s-a săvârşit 
fapta.

De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că unele persoane, care 
se află sub influenţa băuturilor alcoolice, au comportări violente şi sunt pre-
dispuse să provoace scandal fără nici un motiv. Alteori, aceste persoane au o 
atitudine provocatoare faţă de cei din jur şi determină acţiuni de respingere 
din partea acestora, mergându-se pană la a le produce vătămări corporale 
grave şi chiar omor.

Consumul exagerat de băuturi alcoolice constituie unul din factorii de 
risc victimal cel mai frecvent întâlnit, el însuşi generator şi al altor aspecte de 
comportament neindicat (provocare, imprudenţă etc.). Se ştie că în, cantităţi 
mari, alcoolul aduce persoana fizică în incapacitatea de a-şi mai coordona în 
mod corespunzător atitudinile comportamentale şi ţinuta, îi diminuează vi-
zibil rezistenţa fizică. Toate acestea constituie o înlesnire pentru elementele 
parazitare cu comportament agresiv de a trece la actul de violenţă asupra 
victimelor respective. De multe ori, această manifestare violentă scapă de 
sub control şi, pe un ,,fond praeterintenţional”, consecinţele pentru victimă 
sunt dintre cele mai grave.

O retrospectivă a infracţiunilor de omor în plan naţional ar putea rele-
va faptul că în peste 60% din cazuri victima se afla în stare de ebrietate sau, 
oricum, sub influenţa băuturilor alcoolice.

În cultura poporului moldovean, a bea un pahar cu cineva înseam-
nă a-l respecta şi a nu bea cu cineva care vrea să-i facă cinste înseamnă a 
nu respecta persoana. Apoi, mulţi chiar folosesc aceasta ca să lege practica 
consumului de alcool cu creştinismul, zicând că „acesta-i sângele Domnului, 
se poate, chiar şi mai mult dacă poţi“. Vinul nu este sângele Domnului, ci 
simbolizează sângele Domnului doar atunci când cineva îşi aduce aminte de 
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sângele lui Hristos, care a fost vărsat (nu turnat) pentru păcatele noastre, nu 
în jurul butoiului cu tot felul de cuvinte obscene în gură. La început, aproape 
fiecare este învăţat de altcineva (de obicei, o rudă apropiată) cum se bea, 
luând doar un păhărel. Apoi, îndemnat de alţii, mai bea un păhărel. Apoi, se 
repetă situaţia şi cu alte ocazii, şi aşa, una după alta, pahar după pahar, până 
se îmbată pentru prima dată. Apoi, persoana încearcă mai multe păhărele, 
ca să arate că este „bărbat“. Apoi, se încep petreceri cu băutură de fiecare 
dată. Apoi, într-un necaz începe să recurgă la băutură, ca să uite puţin de 
probleme. Și, ca rezultat, ajunge omul să bea vin în loc de apă, să se îmbete 
de câteva ori pe zi, să vândă tot ce are pe lângă casă pentru a obţine alcool 
[8, p. 212-231].

Multe dintre familiile din Republica Moldova, mai ales din mediul ru-
ral, au cel puţin câte unul din membri dependenţi de alcool, care au ajuns 
să vândă tot din casă pentru băutură sau să-şi bată joc de alţii sau să-şi bea 
întreg salariul/venitul etc. Și, aici este o legătură foarte mare între felul cum 
acceptă întreaga familie băutura (alcoolul). Dacă familia nu petrece nici o 
sărbătoare fără băuturi alcoolice, aceasta pentru unii din membrii ei nu poa-
te avea un efect negativ, dar pentru alţii are negreşit un efect distrugător. 
Mai mult, fiecare nuntă sau aniversare, oriunde, oricând, este motiv de con-
sum al diferitor băuturi alcoolice.

De cele mai multe ori, consumul de alcool în coroborare cu o simplă 
discuţie în contradictoriu poate duce la violenţe grave şi la omoruri. Iar de 
cele mai multe ori, victima este soţul sau o rudă apropiată.

În concluzie, consumul de alcool poate provoca atât moartea celui ce-l 
consumă, cât şi a celor ce pot fi afectaţi de comportamentul celui ce consumă.

Consumul abuziv de droguri deseori impune persoanele dependen-
te să recurgă la comiterea diferitor infracţiuni, pentru a obţine sursele fi-
nanciare necesare pentru procurarea acestor substanţe. Aceste categorii de 
persoane sunt în stare să recurgă la diferite fapte ilegale de la contravenţii/
infracţiuni de furt până la cazuri de tâlhărie, ba chiar şi infracţiuni de omor 
doar pentru obţinerea cantităţii necesare pentru satisfacerea necesităţii in-
suportabile.

Astăzi traficul ilicit de droguri a căpătat un caracter global şi a deve-
nit un obstacol serios în dezvoltarea social-economică, politică şi culturală a 
societăţii moderne. Este unanim recunoscut că consumul substanţelor nar-
cotice şi circulaţia ilegală a acestora au un impact negativ asupra sănătăţii 
oamenilor, distrugându-le viaţa şi familiile, compromiţând dezvoltarea ar-
monioasă a personalităţii, generând deseori infracţiuni de omor [6, p. 141].

Influinţa alcoolismului şi narcomaniei asupra criminalităţii este cu-
noscută de mult timp. Starea de ebrietate alcoolică şi narcotică reduce sau 
chiar stopează autocontrolul comportamental, modifică fundamental men-



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

392

talitatea individului, dezvoltă agresivitate şi impulsivitate, determină ge-
lozia şi săvârşirea, în baza acesteia, a multiplelor infracţiuni, îndeosebi cu 
caracter violent.

În acelaşi timp, alcoolismul şi narcomania conduc la degradarea 
personalităţii, deprecierea valorilor sociale şi morale, destrămarea relaţiilor 
familiale şi a celor din colectivul de muncă etc. De regulă, alcoolicii şi narco-
manii nu lucrează, iar pentru a dobândi surse necesare procurării băuturilor 
alcoolice spirtoase şi a drogurilor comit omoruri din interes material sau 
alte infracţiuni violente cu consecinţe destul de grave. Spre exemplu, anu-
mite studii ce vizează infracţiuni violente relevă faptul că autorii acestora au 
consumat alcool sau droguri în proporţii de: 54% în cazul infracţiunilor de 
omor, 41% în cazul violurilor şi 36% în cazul tâlhăriilor [7, p. 21].

Un alt factor care generează comiterea infracţiunii de omor este  răs-
pândirea cazurilor de păstrare ilicită a armelor de foc, muniţiilor, dis-
pozitivelor explozive. Pe parcursul anului 2019, conform datelor oferite 
de Inspectoratul naţional de securitate publică al Inspectoratului General al 
Poliţiei, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 159 de incidente 
cu folosirea armei de foc, deţinute ilegal. Astfel, în 6 cazuri au fost comise 
infracţiuni de omor, dintre care în 4 cazuri a fost stabilite armă şi în 2 cazuri 
actualmente se desfăşoară acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de 
investigaţii pentru stabilirea armei de foc.

De asemene, în perioada de referinţă s-au înregistrat 3 cazuri de ten-
tativă de omor şi în 12 cazuri au fost intentate cauze penale în baza art.155 
Cod penal (ameninţare cu omor), folosind bineînţeles arma de foc deţinută 
în condiţii de ilegalitate.

Din păcate, în prezent sunt încă foarte multe persoane care deţin ile-
gal, în anumite ascunzişuri fie la domiciliul lor sau în alte locuri arme de foc 
sau materiale explozive. În urma cercetării, angajaţii poliţiei au stabilit că 
provenienţa armelor de foc ce au fost folosite pentru comiterea infracţiunilor 
de omor sunt din timpul războiului de pe Nistru din anii 1991-1992.

În asemenea circumstanţe, persoanele care deţin la domiciliul lor 
aceste arme, fac uz de ele doar în situaţii tensionate în timpul unui conflict 
cu membrii familiei sau alte persoane şi conform statisticii prezentate mai 
sus, deseori se soldează cu infracţiuni de omor al unei persoane sau al mai 
multe persoane.

Totodată, armele de foc obţinute sau păstrate în condiţii de ilegalitate 
sunt utilizate pe larg de către autorii infracţiunilor de omor la comandă.

Influenţa negativă a publicaţiilor din mass-media, emisiuni, fil-
me la televiziune, cărţi care propagă violenţa sunt un alt factor crimi-
nogen şi în cazul persoanelor tinere chiar decisiv care generează comiterea 
infracţiunilor de omor.
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Mass-media ca principal mijloc de informare influenţează negativ 
comportamentul prin informaţiile pe care le prezintă: amplifică importanţa 
unei situaţii date pentru a produce panică în scop comercial, relatează nu-
meroase cazuri de violuri comise de tineri care anterior au vizionat filme 
erotice prezentate pe micul ecran, comiterea unor omoruri cu sadism ai că-
ror autori au mărturisit ca au văzut filme la cinema sau televizor.

Un studiu realizat de autorii români Gheorghe Ivan şi Mihaiela Maxim 
a demonstrat că din  329 de criminali,  inculpaţi ai infracţiunii de omor, 5 din 
ei au fost influenţaţi de mass-media, 3 s-au inspirat din filme şi din emisiuni, 
iar restul, din alte surse, cum ar fi presa. Procentul nu este mare, însă relevă 
că mass-media pot determina conduita criminală [4].

Dezmembrarea statului, prezenţa unei regiuni necontrolate de 
către organele constituţionale, unde este răspândit fenomenul crimei or-
ganizate, există formaţiuni criminale care practică pe tot teritoriul ţării omo-
ruri, inclusiv la comandă, traficul ilicit de arme şi muniţii, infracţiuni violente 
cu caracter patrimonial.

Concluzie. În lumina celor prezentate, putem concluziona că printre 
factorii criminogeni ai omorurilor din Republica Moldova se înscriu: nivelul 
scăzut de educaţie; starea materială şi financiară precară a populaţiei, con-
diţionată de criza economică, fapt care provoacă scandaluri şi acţiuni vio-
lente în familii şi asupra altor persoane; răspândirea narcomaniei, abuzului 
de alcool, în primul rând, printre tineri şi activitatea insuficientă în comba-
terea acestor fenomene; răspândirea cazurilor de păstrare ilicită a armelor 
de foc, muniţiilor, dispozitivelor explozive; influenţa negativă a publicaţiilor 
din mass-media, emisiuni, filme la televiziune, cărţi care propagă violenţa; 
dezmembrarea statului, prezenţa unei regiuni necontrolate de către organe-
le constituţionale, unde este răspândit fenomenul crimei organizate, există 
formaţiuni criminale care practică pe tot teritoriul ţării omoruri, inclusiv la 
comandă, traficul ilicit de arme şi muniţii, infracţiuni violente cu caracter 
patrimonial; munca insuficientă a Poliţiei şi a altor organe de drept în reali-
zarea activităţilor de prevenire etc.
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Резюме
В статье анализируется сущность профилактики преступлений и осо-

бенности ее осуществления в рамках уголовного судопроизводства. Обращается 
внимание на полномочия следователя, дознавателя, направленные на установ-
ление причин и условий, способствовавших совершению расследуемого престу-
пления для реализации данной информации в ходе профилактической деятель-
ности правоохранительных органов.

Ключевые слова: профилактика преступлений, профилактическая дея-
тельность следователя, причины и условия преступлений.

Профилактику следует рассматривать как совокупность пред-
упредительных мероприятий, направленных на сохранение и укре-
пление нормального состояния, порядка [5]. В юридическом словаре 
терминов профилактика это «предупреждение преступности; ком-
плекс мер, направленных на выявление, ограничение или устранение 
факторов преступности в целом и её отдельных видов, общественной 
опасности личности преступника» [8]. Существует законодательное 
определение [1] профилактики правонарушений, под которой пони-
мается совокупность мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц 
в целях недопущения совершения правонарушений или антиобще-
ственного поведения. 

Согласно закону профилактика преступлений должны основы-
ваться на определенных принципах, среди которых следует выделить 
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системность и единство подходов при осуществлении профилактики 
правонарушений, непрерывность, последовательность, своевремен-
ность принимаемых мер [4, с. 183]. К указанным фундаментальным 
положениям рассматриваемой деятельности представляется допусти-
мым добавить необходимость взаимодействия различных правоохра-
нительных органов, консолидирующих свои усилия для достижения 
эффективности противодействия преступной деятельности.  

Анализ деятельности уполномоченных лиц в ходе уголовного 
судопроизводства позволяет утверждать, о ее сложной организации, 
наличии в ней активности, относящейся к различным сферам обще-
ственных отношений.  

На наш взгляд, максимальной эффективности борьба с преступ-
ностью может достигнуть в том случае, если в рамках предваритель-
ного расследования и последующего судебного разбирательства будут 
установлены не только обстоятельства совершенного уголовно нака-
зуемого деяния, но также условия и причины, детерминировавшие 
асоциальное поведение лица, привлекаемого к уголовной ответствен-
ности. Кроме того обязательным следует признать исключение воз-
можности совершения новых преступлений участниками уголовного 
процесса при производстве по уголовному делу.

Не случайно в научной литературе отмечается, что важнейшим 
направлением уголовной политики любого государства является 
предупреждение совершения новых преступлений за счет принятия 
совокупности мер различного характера. Следует согласиться с тем, 
что проблемы  профилактики  преступлений  относятся  к числу наи-
более актуальных и приоритетных [3, с. 3].

Несмотря на то, что ни при закреплении в УПК РФ назначения 
уголовного судопроизводства, ни в других положениях, регулирующих 
уголовно-процессуальную деятельность прямое указание на функцию 
предупреждения преступлений отсутствует, мы склонны вести речь о 
наличии соответствующего направления реализуемого участниками 
уголовного процесса, наделенными властными полномочиями.

Предыдущий уголовно-процессуальный закон, а именно УПК 
РСФСР иначе регулировал указанный вопрос. УПК РСФСР в ст. 2 содер-
жал положения, согласно которым одной из задач уголовного судопро-
изводства являлось предупреждение и искоренение преступлений, а 
ст. 21 данного кодифицированного нормативного правового акта за-
крепляла обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда 
выявить причины и условия,  способствовавшие совершению престу-
пления.     

Однако исследование положений УПК РФ все же позволяет сде-
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лать вывод, что в ходе уголовного судопроизводства имеет место дея-
тельность профилактическая деятельность, реализуемая по несколь-
ким направлениям.

Во-первых, есть все основания утверждать, что при производстве 
по уголовному делу обеспечивается общая превенция. Реализация 
требования неотвратимости ответственности за совершенное пре-
ступление имеет предупредительное значение в рамках борьбы с пре-
ступностью. Каждый факт успешного расследования уголовного дела 
с последующей передачей его в суд и применением мер уголовной от-
ветственности является предупреждением для лиц, вынашивающих 
намерение совершить преступление, об отказе от планируемой ими 
противоправной линии поведения.     

Во-вторых, закрепленная законодателем обязанность дознава-
теля, следователя, суда по установлению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, безусловно имеет профилактиче-
ское значение и позволяет минимизировать возможность совершения 
некоторого количества преступлений в будущем. Действительно, ка-
кого-либо интереса для расследования и привлечения к ответствен-
ности подобная информация не представляет. Правильное, полное и 
своевременного выявление причин и условий совершенного престу-
пления позволит принять предупредительные меры, направленные 
на устранение обстоятельств, способствовавших противоправной де-
ятельности. Минимизация указанных факторов в перспективе может 
привести к сокращению количества преступлений, а соответственно и 
нагрузки на следственные подразделения.

Профилактическая деятельность должна быть системной и на-
чинаться на стадии предварительного расследования, в ходе которо-
го следует определить обстоятельства и факты, которые могли бы 
способствовать совершению преступного деяния. Так согласно ч. 2 ст. 
73 УПК РФ, устанавливающей содержание предмета доказывания по 
уголовному делу [2, с. 5], подлежат выявлению также обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления. То есть следователь 
должен установить причины и условия, обусловившие противоправ-
ное поведение лица, привлекаемого к уголовной ответственности. При 
этом следователь обязан обращать особое внимание как на те факты, 
которые представляют собой основу преступного (девиантного) по-
ведения, так и на обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления или облегчившие его совершение. Если в процессе исследо-
вания будут выявлены факты и обстоятельства, свидетельствующие 
о возможности совершения нового преступного деяния, следователь 
обязан выявить их и передать необходимую информацию на рассмо-
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трение в компетентные органы. Законодатель предоставил следова-
телю единственной средство профилактической работы – вынесение 
последним представления. Так, выявив наличие обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления, следователь имеет право 
направить представление с требованием устранения указанных выше 
обстоятельств.

В-третьих, задача предупреждения  преступлений в рамках уго-
ловного судопроизводства может решаться и посредством примене-
ния предусмотренных законом средств для обеспечения безопасности 
участников  уголовного  процесса. Нормативную основу противодей-
ствия противоправной деятельности в отношении участников уголов-
ного судопроизводства составляет ФЗ РФ от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». Согласно указанному нормативному 
правовому акту в рамках государственной защиты осуществляют-
ся меры безопасности, направленные на защиту жизни, здоровья и 
имущества соответствующих лиц в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве. При этом применение данных мер возможно в слу-
чае поступлении сведений о наличии реальной угрозы безопасности 
защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества в 
связи с участием в уголовном судопроизводстве [6, с. 735].

И наконец, предусмотренный в УПК РФ институт мер процессу-
ального принуждения также способствует предупреждению соверше-
ния новых преступлений. Например, в качестве основания для при-
менения мер пресечения закрепляется обоснованное предположение 
о том, что подозреваемый, обвиняемый скроются от дознания, пред-
варительного следствия или суда, продолжат заниматься преступной 
деятельностью, будут угрожать участникам уголовного судопроизвод-
ства, примут меры к уничтожению доказательств, иным образом будут 
препятствовать производству по уголовному делу [7, с. 142].

С учетом установленных обязанностей следователя, дознавате-
ля, прокурора и суда целесообразно предусмотреть в качестве назна-
чения уголовного судопроизводства и принятие мер, направленных на 
предупреждение совершения новых преступлений за счет выявления 
факторов, способствующих противоправному поведению.
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Introducere. Explicaţie. Măsurile speciale de investigaţie în limbajul 
internaţional sunt numite tehnici speciale de investigare [12], în legislaţia  
României se foloseşte termenul Metode speciale de supraveghere sau cerce-
tare [3]; legislaţia Federaţiei Ruse operează cu – măsuri operative de inves-
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Rezumat 
În articol este scoasă în evidenţă valoarea socială a măsurilor speciale de  in-

vestigaţii realizate de ofiţerii de investigaţie ai Inspectoratului General al Poliţiei din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Este tras un semnal de 
alarmă asupra efectelor negative pe care le produce şi astăzi reforma activităţii speciale 
de investigaţie din 2012 asupra consolidării statului de drept şi ocrotirii drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţeanului. Sunt evidenţiate dificultăţi pe care le întâmpină 
ofiţerii de investigaţii la realizarea sarcinilor activităţii speciale de investigaţie, fiind 
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Summary
The article highlights the social value of the special investigative measures carried 

out by the investigative officers of the General Police Inspectorate subordinated to the Mi-
nistry of Internal Affairs of the Republic of Moldova. An alarm is being made about the 
negative effects of the 2012 special investigative work on strengthening the rule of law 
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about possible events and actions that could endanger the security of the state.
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tigaţie [13], legislaţia Ucrainei – acţiuni de investigaţie (de căutare) secrete 
[15] sau drepturi ale subdiviziunilor care desfăşoară activitate specială de 
investigaţie [14].

Valoarea socială a măsurilor speciale de investigaţie se exprimă prin 
realizarea unui şir de sarcini foarte importante, necesare şi utile pentru 
statul de drept la care aspiră şi Republica Moldova, fiind vorba despre pre-
venirea, curmarea, cercetarea infracţiunilor, asigurarea securităţii statului, 
identificarea şi căutarea persoanelor vinovate de comiterea infracţiunilor şi 
a celor care se sustrag de la răspundere penală, căutarea persoanelor dispă-
rute etc. (art.2) [9]. 

Conform legislaţiei naţionale în domeniul investigaţiilor speciale, ma-
joritatea din respectivele sarcini revine ofiţerilor de investigaţie ai Inspec-
toratului General al Poliţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova. Problema este că, deşi legislaţia actuală prevede un 
nomenclator bogat de măsuri speciale de investigaţie menite să satisfacă 
sarcinile indicate mai sus, în total fiind vorba de 20 de măsuri, trebuie să 
evidenţiem faptul că majoritatea din ele, fiind şi cele mai eficiente, sunt con-
centrate pentru realizarea unei singure sarcini, cercetarea şi descoperirea 
infracţiunilor, aceasta efectuându-se doar în cadrul urmăririi penale şi doar 
după ce infracţiunea s-a comis, celelalte sarcini rămânând fără suport efici-
ent de realizare.

Situaţia în cauză a devenit specifică pentru Republica Moldova odată 
cu reforma juridică din  2012,  prin care conceptul investigaţiilor speciale 
(operative) s-a schimbat radical – din investigaţii prioritar proactive, focusa-
te pe realizarea măsurilor speciale de investigaţii în vederea culegerii de in-
formaţii necesare realizării tuturor sarcinilor activităţii speciale de investi-
gaţii, în special fiind vorba de sarcinile de până la pornirea urmăririi penale, 
în investigaţii reactive, concentrate pe realizarea măsurilor corespunzătoare 
în vederea obţinerii probelor pentru cercetarea şi descoperirea infracţiuni-
lor deja comise.

Prin urmare,  reforma în domeniul activităţii speciale de investigaţie 
a creat dificultăţi majore ofiţerilor de investigaţii la realizarea sarcinilor de 
prevenire şi curmare a infracţiunilor, de culegere a informaţiilor despre po-
sibile evenimente şi acţiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului. 
Pe lângă acestea reforma a generat  şi unele incoerenţe legislative care pun 
în dificultate înţelegerea unitară a conţinutului actului normativ de regle-
mentare şi aplicare promptă a măsurilor eficiente de culegere a informaţii-
lor necesare pentru contracararea actului infracţional.

Drept reacţie la această situaţie, prin Decizia comisiei securitate naţi-
onală, apărare şi ordine publică CSN/7 nr.257 din 10 iunie 2015 s-a decis ca 
Guvernul prin intermediul Ministerului Justiţiei să creeze un grup de lucru 
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şi să înainteze conform procedurii stabilite proiectul de lege pentru modi-
ficarea  şi completarea unor acte legislative ce vizează activitatea specială 
de investigaţie reieşind din problemele identificate în aplicarea legislaţiei 
corespunzătoare [11].

În urma activităţii respectivei comisii  s-au făcut mai multe proiecte de 
modificare a legislaţiei în acest domeniu, însă, până în prezent, niciunul nu a 
fost prezentat Parlamentului. Reprezentantul Ministerului Justiţiei comuni-
că în fiecare an Comisiei indicate a Parlamentului despre activitatea grupu-
lui de lucru de elaborare a modificărilor şi completărilor în actele legislative 
corespunzătoare, însă din cauza diverselor viziuni contradictorii proiectul 
nu a fost definitivat. 

Metodologia cercetării derivă din obiectul, scopul şi sarcinile cerce-
tării. Studiul reprezintă o sinteză a gândirii teoretico-practice asupra evolu-
ţiei şi definirii măsurilor speciale de investigaţii.

Rezultate obţinute și discuţii. Valoarea socială a măsurilor speciale 
de investigaţie pentru consolidarea şi apărarea statului de drept împotriva 
fenomenului infracţional poate fi asociată cu  importanţa armelor pentru sis-
temul de  apărare al ţării împotriva duşmanului. 

De aceea, amploarea şi diversificarea fenomenului infracţional, în ge-
neral, precum şi a criminalităţii organizate şi a reţelelor criminale inclusiv a 
celor transfrontaliere, în special, dar şi resursele logistice deosebite alocate 
de acestea pentru consolidarea activităţilor ilicite au făcut ca procedeele in-
vestigative clasice folosite de organele de urmărire penală să devină prac-
tic ineficiente şi nerealiste. Ca urmare, societatea modernă a impus crearea 
unor instrumente investigative complexe, dublate de adoptarea unor deci-
zii-standard la nivel naţional şi internaţional, menite să confere autorităţilor 
statale capacităţi sporite de control şi combatere a infracţionalităţii grave, 
chiar dacă, de multe ori, adoptarea şi utilizarea unor astfel de mijloace au 
ridicat serioase controverse în materia încălcării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. În abordarea tehnică a acestei teme de analiză tre-
buie plecat şi de la ideea că pentru forme speciale de criminalitate  trebuie 
găsite forme speciale de combatere [7].

Identificarea şi reglementarea juridică la nivel naţional a unor măsuri 
speciale de investigaţie care să satisfacă nevoia de combatere promptă şi 
eficientă a celor mai complexe forme de criminalitate a fost o chestiune mai 
mult tehnică, de ajustare şi traducere a textului de lege zămislit la răscrucea 
dintre apusul statului sovietic şi răsăritul gândirii statului de drept. Criza 
de timp şi lipsa suportului teoretico-ştiinţific în stil democratic însă au fost 
principalii factori care au condus la nivelul calitativ precar al respectivelor 
reglementări normative.

Adoptarea în 1994 a Legii RM nr.45 cu privire la activitatea operativă 
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de investigaţii s-a dovedit a fi mai degrabă un colac de salvare pentru mo-
ment decât o armă puternică pentru apărarea securităţii  tânărului nostru 
stat şi al drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului contra noii cri-
minalităţi. 

Rigorile statului de drept la care aspiră Republica Moldova au pus în 
evidenţă multiple carenţe ale legii indicate, fiind în cele din urmă contestate 
la CEDO de către un grup de apărători ai drepturilor cetăţeanului [1]. Obiec-
tul cauzei a fost lipsa în  Legea nr.45 din 12.04 1994 cu privire la activitatea 
operativă a suficientelor garanţii împotriva unor eventuale abuzuri privind 
aplicarea măsurilor operative (speciale) de investigaţie, nefiind raportat vre-
un caz concret de abuz. Curtea a confirmat faptul lipsei garanţiilor suficiente 
împotriva eventualelor abuzuri, recomandând ca acestea să fie înlăturate, 
dar nu a spus nimic referitor la aplicarea măsurilor speciale de investigaţie 
în vederea realizării sarcinilor de prevenire şi curmare a infracţiunilor, adică 
în afara limitelor urmăririi penale.

Ca reacţie la observaţiile CEDO, în 2012 a fost reformat cadrul norma-
tiv privind investigaţiile speciale, fiind adoptată  o nouă lege specială şi, toto-
dată, completat CPP cu un şir de măsuri speciale de investigaţie în calitate de 
procedee probatorii noi menite să satisfacă necesitatea probării unor genuri 
de infracţiuni [2]. Este important să menţionăm că reforma investigaţiilor 
speciale s-a produs practic în aceleaşi condiţii ca şi adoptarea legii anteri-
oare, fără dezbateri ştiinţifice şi cu un deficit încă prea mare de literatură 
de specialitate, puţinele cercetări şi observaţii care reuşiseră totuşi să vadă 
lumina tiparului rămânând şi ele oculte pentru autorii respectivului proiect 
de lege.

Reformele juridice din 2012 privind reglementarea măsurilor speciale 
de investigaţie operate atât la nivelul legilor speciale, cât şi la cel al  Codului 
de procedură penală au urmărit în general să satisfacă remarca CEDO cu 
privire la introducerea în legislaţia naţională a unor garanţii care să excludă 
eventualele abuzuri în vederea aplicării măsurilor speciale de investigaţii, 
fără a se ţine cont de valoroasele sarcini indicate mai sus. 

În loc să fie identificate, formulate şi introduse în lege discutatele ga-
ranţii, s-a  procedat mai simplu, serviciile speciale pur şi simplu au fost lip-
site de dreptul de a aplica măsurile eficiente în afara urmăririi penale. Altfel 
spus, ofiţerii de investigaţie au rămas împovăraţi cu aceleaşi sarcini extrem 
de valoroase pentru întreaga societate, doar că, din frica unor eventuale abu-
zuri, li s-au luat cele mai eficiente instrumente juridice de realizare a lor.  

Concretizăm că până  în 2012, adică până la reforma activităţii spe-
ciale de investigaţii, întregul set de măsuri speciale a fost posibil de aplicat 
pentru realizarea tuturor sarcinilor activităţii speciale de investigaţii (pre-
venirea, curmarea, cercetarea infracţiunilor, asigurarea securităţii statului 
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etc.), iar după respectiva reformă întregul acest potenţial anticriminogen a 
rămas nevalorificat, mai exact a fost apreciat  doar în privinţa unei singure 
sarcini posibil de îndeplinit doar în limitele urmăririi penale – descoperirea 
şi cercetarea infracţiunilor. Astfel, dacă nu s-a pornit urmărirea penală, adică 
nu s-a comis încă infracţiunea, nu pot fi realizate nici măsurile speciale de 
investigaţie care ar putea să dea rezultate verosimile despre evoluţia actului 
criminal ce ar permite nu doar curmarea lui, dar şi tragerea la răspundere 
a vinovaţilor pentru actele preparatorii. Cu alte cuvinte, omorul la comandă 
sau actul terorist, spre exemplu, trebuie mai întâi să se producă, după care să 
fie pornită urmărirea penală şi tocmai după întrunirea altor câteva condiţii 
va fi posibil de realizat măsurile speciale eficiente pentru obţinerea infor-
maţiilor. Evident că aceste informaţii vor fi utile doar pentru descoperirea şi 
cercetarea infracţiunilor, nu şi pentru prevenirea şi curmarea lor. 

Remarcăm şi faptul că reforma din 2012 a creat condiţii favorabile 
pentru mediul criminal naţional şi transnaţional, devenind extrem de difi-
cilă combaterea infracţiunilor, în primul rând, legate de corupţie, cele con-
tra securităţii şi ordinii publice, trafic de substanţe narcotice, psihotrope şi  
radioactive, trafic de  arme,  omor la comandă, şi nu în ultimul rând a celor 
economice. Apropo, furtul miliardului a devenit posibil nu înainte dar după 
respectiva reformă, după ce serviciile speciale de investigaţie, inclusiv cele 
din subordinea MAI, SIS, CNA au fost lipsite de cele mai eficiente instrumen-
te juridice de obţinere a informaţiei. În schimb, cetăţeanul Republicii Mol-
dova, rămânând cu buzunarele goale, se poate mândri că-i sunt „garantate” 
drepturile contra eventualelor abuzuri privind aplicarea măsurilor speciale 
de investigaţie. 

Cităm din memorie afirmaţiile unui judecător al CSJ făcute cu câţiva 
ani în urmă în cadrul unui atelier de lucru pe  problemele activităţii  speciale 
de investigaţie: un ofiţer operativ iscusit întotdeauna va găsi modalităţi cum 
să ocolească legea şi să aplice măsurile speciale necesare pentru documenta-
rea infracţiunilor. Era un judecător cu experienţă, iar cuvintele rostite aveau  
greutatea dânsului. Știa magistratul cum şi cui să facă dreptate şi spusele 
sale erau poate pline de adevăr, numai că, cel puţin pentru noi, rămâne con-
fuză arhitectura statului de drept bazat pe iscusinţa de ocolire a legii. 

În acest context, se iscă întrebarea firească – cu ce mesaj trebuie să 
venim noi, dascălii, în faţa studenţilor, viitori apărători ai ordinii de drept? 
Le vom spune cum să respecte legea sau să-i învăţăm să gândească com-
binaţii şi modalităţi de ocolire a legii pentru realizarea sarcinilor legate de 
culegerea informaţiilor corespunzătoare şi acţionarea promptă în vederea 
curmării şi neadmiterii infracţiunilor şi a faptelor care ar pune în pericol 
securitatea statului. 

Probabil,  în activitatea practică astfel de combinaţii sunt la ordinea 
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zilei, însă apare întrebarea firească, ce valoare pot avea materialele obţinute 
prin ocolirea legii şi mai ales în cazul când acestea sunt puse la baza învi-
nuirii în calitate de probe, ori aprecierea lor se face tot prin interpretări de 
ocolire a legii în funcţie de statutul politico-social al celui inculpat. Legea 
spune expres că rezultatele obţinute prin realizarea măsurilor speciale de 
investigaţie pot avea valoare probantă dacă au fost efectuate în cadrul unei 
cauze penale (art.24) [9]. Respectiv, dacă materialele au fost acumulate în 
afara cauzei penale, adică până la pornirea urmăririi penale, ele nu pot servi 
în calitate de probe.

Din  conţinutul unor hotărâri de judecată pronunţate pe cazuri de co-
rupţie ne putem da seama că ofiţerii de investigaţie, neavând instrumente 
legale de a documenta acţiunile infracţionale până la pornirea urmăririi pe-
nale, recurg la dotarea cu mijloace tehnice de înregistrare a martorului de-
nunţător pentru verificarea respectivelor declaraţii şi, ulterior, dacă este ca-
zul, pornesc urmărirea penală. Pentru că o astfel de practică nu este tocmai 
legală, ofiţerii de investigaţie îl învaţă pe respectivul martor să mintă, adică 
să susţină că a acţionat fără supravegherea organelor de stat şi că mijloacele 
tehnice de înregistrare îi aparţin. După runda reuşită de negocieri suprave-
gheate dintre martor şi persoana suspectă, martorul vine şi face din nou o 
sesizare, dar considerată ca fiind făcută pentru întâia oară, la care alipeşte 
materialele audio-video din care rezultă că persoana denunţată a comis actul 
infracţional, ceea ce constituie temei pentru pornirea urmăririi penale. Deja 
în cadrul urmăririi penale se realizează măsurile speciale de investigaţie co-
respunzătoare care permit documentarea ulterioarelor acţiuni  de corupţie 
şi reţinerea bănuitului. În acest fel, vinovăţia persoanei este argumentată ca 
fiind ruptă din context, din dosare lipsind probele referitoare la prima întâl-
nire reală dintre martor şi suspect la care nu se exclud provocările. 

Nu spunem că astfel de practici de documentare a infracţiunilor de 
corupţie au devenit o  legitate pentru sistemul de drept naţional, însă aces-
tea se  potrivesc perfect  şi la documentarea traficului de substanţe narcoti-
ce, psihotrope, arme, muniţii etc. Conform observaţiilor unor cercetători, în 
ultima perioadă foarte rar se întâlnesc cazuri în care lipsesc înregistrările 
audio-video obţinute până la pornirea urmăririi penale şi tot la fel de rar se 
întâlnesc cazuri în care astfel de probe să nu fie contestate de către apărare 
într-o formă sau alta [10].

Poziţia instanţelor de judecată în aprecierea probelor obţinute prin 
modalităţi de ocolire a legii este neunitară, de obicei,  instanţele de fond şi 
de apel susţin că acţiunile de documentare descrise anterior sunt perfect 
legale, şi pretenţiile apărării sunt doar nişte alegaţii ce fac parte din strategia 
de apărare, iar instanţa de recurs în unele cazuri susţine poziţia instanţelor 
inferioare [4], în alte cazuri, le consideră inadmisibile şi le declară nule [6]. 
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Reflectând asupra efectelor reformei amintite mai sus, prin care s-a 
schimbat vectorul politicii investigaţiilor  speciale –  dintr-o activitate infor-
mativă în una probatorie, putem spune că la prima vedere această schimba-
re de accente s-ar părea plauzibilă, deoarece la acţiunile procesuale tradiţio-
nale s-au adăugat un şir de alte acţiuni noi care oferă mai multe oportunităţi 
de acumulare a probelor. Realitatea însă nu este la fel de previzibilă, dat fiind 
faptul că probele pot fi acumulate doar în cadrul urmăririi penale, iar rea-
lizarea noilor acţiuni de urmărire penală după pornirea urmăririi penale, 
adică după comiterea infracţiunii, nu întotdeauna îşi găsesc rostul. 

Reforma juridică a activităţii  speciale de investigaţie şi măsurilor spe-
ciale de investigaţie a generat şi alte probleme majore care pun în dificultate 
înţelegerea unitară a conţinutului actului normativ. Pornind de la incertitu-
dinea noţiunii activitate specială de investigaţie, tratată diferit în legi diferite 
şi continuând cu neclaritatea statutului subiecţilor învestiţi cu dreptul de 
realizare a măsurilor speciale, statutul juridic al măsurilor speciale de inves-
tigaţie, conţinutul, limitele de realizare şi metodologia lor de aplicare.

Rămâne nesoluţionată până la capăt problema utilizării  sau valorifi-
cării rezultatelor obţinute prin realizarea măsurilor speciale de investigaţii 
care în viziunea noastră este una crucială pentru procesul probator ţinând 
cont, pe de o parte, de perfecţionarea continuă a actului infracţional, spori-
rea nivelului intelectual al infractorului şi dezvoltarea permanentă a tehno-
logiilor aplicate, şi, pe de altă parte, de cerinţele tot mai avansate ce vizează 
statul de drept.

În concluzie la cele menţionate mai sus, menţionăm:
Valoarea socială a măsurilor speciale de investigaţie efectuate de po-

liţie în lupta cu criminalitatea se exprimă prin realizarea tuturor sarcinilor 
prevăzute de lege: prevenirea, curmarea, cercetarea infracţiunilor, asigu-
rarea securităţii statului, identificarea şi căutarea persoanelor vinovate de 
comiterea infracţiunilor şi a celor care se sustrag de la răspunderea penală, 
căutarea persoanelor dispărute. Îndeplinirea acestor sarcini are un rol foar-
te important, necesar şi util pentru statul de drept la care aspiră şi Republica 
Moldova, iar valorificarea insuficientă a măsurilor speciale de investigaţie 
poate crea probleme serioase pentru viitorul prosper al ţării noastre.

Reforma activităţii speciale de investigaţie din 2012  a subestimat va-
loarea socială şi potenţialul anticriminogen al măsurilor speciale de inves-
tigaţie, producând şi astăzi efecte negative asupra combaterii criminalităţii, 
serviciile speciale de investigaţie fiind practic în imposibilitate legală de a-şi 
realiza sarcinile de prevenire şi curmare a infracţiunilor, de culegere a in-
formaţiilor despre posibile evenimente şi acţiuni ce ar putea pune în pericol 
securitatea statului.
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Aplicarea unor practici de ocolire a legii în vederea combaterii crimi-
nalităţii nu este compatibilă cu rigorile statului de drept, este o practică ne-
sănătoasă cu un mod de gândire abuziv ce prezintă o ameninţare reală la 
adresa drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului Republicii Moldova.  

Recomandări. 1. Încurajarea  proiectelor de cercetare în domeniul 
activităţii speciale de investigaţii ce ar permite soluţionarea multiplelor 
probleme care există referitoare la statutul juridic al măsurilor speciale de 
investigaţie, al subiecţilor care realizează aceste măsuri, conţinutul şi limi-
tele de realizare a măsurilor speciale, metodologia de aplicare a măsurilor 
speciale, valorificarea informaţiilor obţinute prin realizarea diferitor cate-
gorii de măsuri speciale de investigaţii, determinarea exactă a răspunderii 
subiecţilor care încalcă intenţionat legea la realizarea măsurilor speciale de 
investigaţii etc.

2. Organizarea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu 
tematica măsurilor speciale de investigaţii cu participarea judecătorilor, 
procurorilor, ofiţerilor de investigaţie, ofiţerilor de urmărire penală, avoca-
ţilor, cercetătorilor şi colaboratorilor ştiinţifici. 

3. Identificarea bunelor practici în materia măsurilor speciale de in-
vestigaţie şi promovarea lor în programele de instruire iniţială şi continuă a 
ofiţerilor serviciilor speciale de investigaţie.

4. Efectuarea cât mai urgentă a schimbărilor necesare la nivel legisla-
tiv astfel încât ofiţerii de investigaţii să poată aplica întreg spectrul de mă-
suri speciale de investigaţii pentru realizarea tuturor sarcinilor care le revin.

5. Elaborarea  instrucţiunilor departamentale şi interdepartamentale 
cu privire la  realizarea măsurilor speciale de investigaţie în vederea docu-
mentării diferitor genuri de infracţiuni.
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России 

Резюме
Проведен исторический анализ возникновения и развития института 

государственных услуг в сфере миграции, на основе которого выделены этапы 
его становления. Намечены пути совершенствования государственных услуг в 
сфере миграции. 

Ключевые слова: переселенческая политика в Российской империи, указы-
вающие грамоты, паспортные столы, паспортно-визовая служба, документы, 
удостоверяющие личность, миграционная служба, отделы по вопросам мигра-
ции, государственные услуги, электронные государственные услуги.

Summary
A retrospective analysis of the emergence and development of the institution of 

public services in the field of migration is carried out. The presence of certain stages in 
the formation of the institution under consideration is substantiated. On the basis of the 
analysis, ways of improving public services in the field of migration are outlined.

Keywords: resettlement policy in the Russian Empire, indicating certificates, 
passport offices, passport and visa service, identity documents, migration service, 
migration departments, government services, electronic government services.

В Российской Федерации история подразделений по вопросам 
миграции исчисляется со времен Петра I (Указ от 31.08.1719 (по ново-
му стилю 11.09.1719)). Царским указом на полицию возлагались обя-
занности по контролю и учету приезжающих граждан, при этом доку-
ментом, удостоверяющим личность, впервые называется «паспорт» [1, 
р. 88]. 

Время правления Петра I, по праву считается временем зарож-
дения рассматриваемой деятельности, поскольку впервые, были 
урегулированы важнейшие вопросы государственного управления, 
связанные с осуществлением контроля и надзора за передвижением 
иностранцев, выдачей разрешений на въезд в Российскую империю 
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и выезда из нее, а также получили закрепление в праве полицейские 
меры принуждения, применяемые в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения предписываемых правил [2, р. 16]. 

Нормативно-правовые документы, завизированные Екатериной 
II, продолжили правовое совершенствование миграционной политики, 
на тот момент были приняты важнейшие документы («О свободном 
поселении иностранцев в России» и «О дозволении всем иностранцам 
въезжающим, селиться, где пожелают» [3]), позволившие осущест-
влять государственное управление в конструктивном, правовом русле. 
Однако, несмотря на наличие существенных положительных реформ в 
рассматриваемой сфере, все же вести речь о выстраивании полноцен-
ной системы государственного управления в миграционной сфере на 
рубеже XVII-XVIII веков не приходится. 

Однако, несмотря на определенные шаги в вопросах государ-
ственного управления, говорить о сформированности единой право-
вой системы в можно лишь в начале XIX века. Данное время характери-
зуется созданием единой правовой базы, позволяющей осуществлять 
контроль за въездом и расселением иностранцев, в том числе благо-
даря вошедшим в широкий оборот документам - паспортам. Впервые 
иностранцы рассматриваются, как самостоятельные субъекты права, 
имеющие обособленный административно-правовой статус. 

Последующим совершенствованием государственного управле-
ния в сфере миграции стало принятие Положения о видах на житель-
ство 1884 г. и Устава о паспортах 1903 г. [4, р. 44]. Следует отметить, 
что именно на тот момент сформировались действующие по настоя-
щее время требования к основному документу, подтверждающему 
личность, а именно, паспорту (или паспортной книжке), который вы-
давался строго по месту жительства, в него включались сведения о се-
мье, месте проживания. 

Дальнейшие изменения в правовом регулировании вопросов ми-
грации, в целом, и процедуре выдачи паспортов, в частности, связаны 
с происходившими общественно-политическими преобразованиями в 
государстве. Статус документа, удостоверяющего личность на терри-
тории молодой республики в 1919 году, приобретает трудовая книжка, 
в которой, по аналогии с паспортом вносятся сведения о месте житель-
ства владельца (прописке) [3].  С развитием социалистического госу-
дарства, развивается и деятельность по выдаче документов, удостове-
ряющих личность, так с 1924 года на территории страны вводились 
срочные удостоверения личности, а государственным органом, отве-
чающим за данный вид деятельности, стал НКВД (аналог современ-
ного МВД). Далее, подразделения, занимающиеся выдачей основного 
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документа, удостоверяющего личность гражданина, преобразуются в 
Паспортно-визовую службу (также в составе силовых структур).

Распад СССР повлек ломку и системы госуправления, что в свою 
очередь изменило статус подразделений по вопросам миграции.  В 
1992 году, была создана Федеральная миграционная служба, которая в 
разные периоды имела как самостоятельный статус, так и была струк-
турным подразделением различных министерств, выполняя при этом 
исторически сложившиеся функции. Промежуток времени от 1992 по 
2016 годы характеризуется общей парадоксальной ситуацией, при ко-
торой происходило дублирование функций силовых и иных государ-
ственных структур, ярким примером которого является деятельность 
ФСКН России и соответствующих отелов Уголовного розыска МВД Рос-
сии, а также ФМС России и ПВС МВД России.  Благодаря очередному 
витку административной реформы подобные ситуации были нивели-
рованы, и с момента вступления в силу соответствующего Указа Пре-
зидента [5] подразделения по вопросам миграции начали отсчет своей 
новой истории, но уже в составе МВД.

Осуществляя ретроспективный анализ института государствен-
ных услуг в сфере миграции, необходимо выделить определенные 
исторические периоды. 

1. «Становление» (XVII-XVIII веков). Выбор именно этого рубежа 
обусловлен, как уже было отмечено ранее, созданием правовой базы 
для осуществления государственного управления в вопросах мигра-
ции, хотя определенная деятельность по регистрации и контролю за 
прибытием иностранцев осуществлялась и до Указа Петра I. Данный 
период характеризуется принятием в правом поле первых, базисных 
положений, обуславливающих отличие государственного управле-
ния в вопросах миграции от иных сфер. Развитие государственности, 
создание империи, предполагало участие иностранцев в различных 
вопросах жизнедеятельности русского общества. Причем, даже в то 
далекое время, становится понятно, что отличить иностранца, от под-
данного отечества можно по соответствующему документу (паспорту), 
выдавать и контролировать использование которого должны государ-
ственные органы. 

2. «Развитие правовой базы, создание модели государственного 
управления в вопросах миграции» (XIXвек – начало ХХ века). Несмотря 
на то, что в рассматриваемый период времени страна имела и монар-
хический и республиканский строй, все же это время обладает одной 
общей тенденцией, заключающейся в формировании единых прин-
ципов государственной деятельности в сфере миграции. В начале XIX 
века иностранные граждане впервые в российском праве стали рас-
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сматриваться как обособленные субъекты, что подразумевает их от-
личный от подданных империи, административно-правовой статус. 
Промежуток времени от царствования Екатерины II и вплоть до созда-
ния государственности в формате СССР характеризуется интеграцией 
России в мировое пространство, что подразумевает приток на терри-
торию страны большого количества иностранных граждан, что в свою 
очередь актуализирует государственное управление в вопросах ми-
грации.   Именно в этот период паспорта (в разное время назывались 
по-разному) получают статус основного документа, удостоверяющего 
личность как граждан страны, так и иностранцев. Совершенствуется 
деятельность по учету, регистрации, контролю за лицами, прибываю-
щими из иных государств. 

3. «Прединституционный (осуществление государственного 
управления в вопросах миграции посредством паспортно-визовой 
службы (ПВС))» (XX век (1932 – 1992 годы)). В конце 20-х, начале 30-х 
годов XXвека наметилось усиление роли государственного контроля в 
различных сферах жизни общества, в том числе и в вопросах миграции. 
Именно в данный временной промежуток создается единая паспорт-
ная система страны и единый государственный орган, отвечающий 
за выработку и реализацию соответствующего направления государ-
ственной политики [7]. В населенных пунктах создаются паспорт-
ные отделы (столы), совершенствуется адресно-справочная работа. 
Структурно ПВС традиционно относилась к самому многочисленному 
правоохранительному органу – милиции, поскольку по-прежнему, зна-
чительная часть полномочий заключалась в осуществлении государ-
ственного контроля и надзора. Сотрудники ПВС в своей деятельности 
осуществляли широкое применение административно-правовых норм 
[8, р. 34]. 

4. «Институционный (гуманизация государственной политики в 
сфере различных функций, обособление института государственных 
услуг)» (конец XX - начало XXI века (1992-2016 годы)).  Начало 90-х 
годов ознаменовалось ломкой всей государственной системы, оттор-
жением (и неприятием) прежних названий и проецированием запад-
ного образца построения системы государственного управления на от-
ечественную действительность. Развал страны, ставшие практически 
нормой, локальные вооруженные конфликты, обострение националь-
ных противоречий и межконфессиональных столкновений, вынудили 
значительные массы (в основном русских людей) покидать места жи-
тельства и переезжать из национальных республик в Российскую Фе-
дерацию. Стараясь подчеркнуть важность государственного управле-
ния в вопросах миграции 14 июня 1992 года на базе Комитета по делам 
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миграции населения при Министерстве труда и занятости населения 
Российской Федерации создается Федеральная миграционная служ-
ба [3]. В 1999 году миграционная служба реорганизуется и получает 
статус Министерства по делам Федерации, национальной и миграци-
онной политики Российской Федерации, которое просуществовав на 
протяжении двух лет упраздняется, а ее функции передаются в МВД 
России. 

Далее, ко всем ранее указанным детерминантам добавляется на-
бирающая обороты административная реформа и, в 2004 году вновь 
создается ФМС с наделением ее полным объемом полномочий в сфе-
ре реализации государственной политики в сфере миграции. Именно 
административная реформа, провозгласившая гуманизацию государ-
ственного участия в различных сферах жизни общества, пересмотра 
подходов к предоставлению государственных услуг, «разворота бюро-
кратической машины лицом к человеку (потребителю услуг)», позво-
лила выделить в деятельности ФМС целый ряд социально-значимых, 
государственных услуг. Ведомственные документы (административ-
ные регламенты) - стали дальнейшей основой для совершенствования 
деятельности по предоставлению государственных услуг, в том числе 
и в МВД России.  

5. «Постинституционный (совершенствование функций по 
предоставлению государственных услуг)» (2016 год по н.в)). После 
упразднения ФМС и передачи ее полномочий МВД России, продолжи-
лось дальнейшее совершенствование процедур предоставления госу-
дарственных услуг, только уже Министерством внутренних дел. Был 
проделан значительный объем работы, направленный на переработку 
административных регламентов предоставления государственных ус-
луг, которые в настоящее время урегулированы ведомственными при-
казами МВД России. 

Подводя итог вышеуказанному, следует отметить, что признаки 
деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере ми-
грации прослеживались исторически давно, но наиболее явственно 
стали проявляться с проведением реформ государственного управле-
ния Петром I. Традиционно услуги в сфере миграции предоставлялись 
аналогом современных подразделений по вопросам миграции, кото-
рые за более чем трехсотлетнюю историю своего существования име-
ли различные наименования, структурно входили в разнообразные 
государственные органы, однако суть их деятельности сводилась к 
осуществлению контроля (надзора) за миграционными потоками (как 
внешними, так и внутренними) и выдаче документов, удостоверяю-
щих личность. 
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В качестве предложения по совершенствованию структуры ор-
ганов государственной власти следует учредить Федеральное агент-
ство по предоставлению государственных услуг. Новый орган государ-
ственной власти мог бы перенять весь накопленный положительный 
опыт деятельности МВД России и многофункциональных центров по 
предоставлению государственных услуг, избавив в тоже самое время 
сотрудников полиции от несвойственных им функций. Таким обра-
зом, констатируя определённую удовлетворенность в настоящий про-
межуток времени от качества оказываемых государственных услуг в 
сфере миграции, все же позволим себе заметить, что постинституци-
онный период является далеко не завершающим в развитии данной 
сферы деятельности. 
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности деятельности движения АУЕ 

после признания его экстремистским и определяются некоторые возможные 
пути противодействия ему, в том числе психологические. 
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Abstract
The article discusses the prospects of the AUE movement after its recognition as 

extremist and identifies some possible ways to counter it.
Key words: «AUE», criminal subculture, counteraction to distribution of 

subculture.

17 августа 2020 года Верховный суд России по иску Генераль-
ной прокуратуры постановил признать международное общественное 
движение «Арестантское уголовное единство» (далее АУЕ) экстре-
мистской организацией [7]. 

Движение АУЕ появилось в местах лишения свободы в девяно-
стых годах прошлого века. Около 2000-го года это явление вышло за 
пределы исправительных учреждений и начало стремительное рас-
пространение, особенно, в среде несовершеннолетних. С 2011-го года 
идеи АУЕ стали широкопропагандироваться через Интернет и рост 
числа их приверженцев принял экспоненциальный характер. На мо-
мент признания организации экстремистской, только в одной россий-
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ской социальной сети насчитывалось 39 тысяч групп АУЕ, в которых 
состояло более 6,5 миллиона пользователей. В настоящий момент в 
соцсетях Азербайджана действуют более 40 групп АУЕ, Армении – 22 
группы, Грузии – семь групп; в Казахстане идеологией АУЕ интересу-
ется около 60 тысяч интернет-пользователей [8].

Таким образом, движению АУЕ, не располагающему чёткой ор-
ганизационной структурой, координационными центрами, оформлен-
ной идеологией, административным и финансовым ресурсами, уда-
лось создать сообщество масштаба международной экстремистской 
организации. Так же необходимо признать болезненный факт, что 
криминальные структуры полностью переиграли правоохранитель-
ные органы в вопросах рекламы и пропаганды, особенно, в молодёж-
ной среде, поскольку более 40% активных последователей АУЕ – дети 
и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. 

Мы видим ряд социально-психологических причин распростра-
нения данного явления:

Исходно негативное отношение в России общества к органам 
правопорядка. Причём, эта традиция произрастает ещё из времён Рос-
сийской империи, где с подачи либеральной интеллигенции любое со-
трудничество с «сатрапами» (полицией, сотрудниками охранного от-
деления, казачеством, персоналом тюрем) считалось грязным делом, 
недостойным благородного человека. 

Разобщение власти и общества. Большинство населения не чув-
ствует, что его мнение будет услышано, а действия власти будут реа-
лизованы в интересах простых граждан.

Иррациональная симпатия русского народа к преступникам 
(разбойникам), которые в коллективном бессознательном немотиви-
рованно героизировались и наделялись чертами неких народных за-
ступников, восстанавливающих преступными методами социальную 
справедливость (Стенька Разин, Кудеяр-атаман, Рах-разбойник, Вань-
ка Каин и пр.). Это явилось предтечей следующего пункта. 

Романтизация преступного мира. Достаточно сказать, что песен-
ный жанр «шансон» в России полностью переродился в положенную 
на музыку «блатную лирику» и иначе, как «тюремное творчество» те-
перь не воспринимается. Огромнейший вклад в дело популяризации 
преступного образа жизни вносит кинематограф (фильмы «Воры в за-
коне», «Бумер»; сериалы «Бригада», «Бандитский Петербург» и т.п.). 
В определённом ракурсе (правоохранительные органы насквозь кор-
румпированы, искать у них помощи и защиты бесполезно, а крими-
нальный мир верен «понятиям» и всегда готов «порешать вопросы») 
подают информацию некоторые СМИ [3, с. 45].
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Высокая популярность идей АУЕ среди подростков обусловле-
на целым рядом факторов. Основной из них – психологическая незре-
лость и сопровождающая её неразвитость критической оценки мира 
[4, с. 312]. Видя предлагаемый им информационный продукт, подрост-
ки не представляют себе реального положения вещей и не способны 
просчитать последствий своих действий. 

Принадлежность к некоей группе, объединённой общими инте-
ресами (в т.ч. и идеями АУЕ), позволяет подросткам реализовать воз-
растной «инстинкт стайности». Кроме того, принадлежность к группе 
позволяет её участникам компенсировать индивидуальную незре-
лость или некомпетентность массовостью. Это даёт каждому участни-
ку чувство (как правило ложной) уверенности в силе группы и своей 
защищённости. 

В своей среде принадлежность к ячейке АУЕ даёт возможность 
заработать авторитет или хотя бы выделиться среди сверстников, в 
случае если это недостижимо иными деяниями [2, с. 18]. 

Адепты АУЕ уверены, что их участие в движении даёт им некие 
преференции, и, в случае помещения их в места лишения свободы, их 
заслуги «на воле» будут зачтены, «прописка» не будет «жёсткой», а 
статус в криминальном мире сразу выше, чем у ровесников. 

В некоторых случаях участие в АУЕ способствует улучшению ма-
териального положения участника. Однако, это бывает крайне редко, 
поскольку, если ячейка занимается добыванием денежных средств 
(якобы для передачи «грева» в места лишения свободы), она строго 
отчитывается по финансовым показателям перед «смотрящим» [5, с. 
100]. 

Использование пропагандистами идей АУЕ понятных и популяр-
ных методов коммуникации (прежде всего, сети Интернет) и доступ-
ных средств выражения (молодёжный слэнг, блатные понятия, оформ-
ленные в формате интернет-мемов или статусов социальных сетей 
(например, «кто не был, то будет, кто был – не забудет»)) [2, с. 20]. 

Отсутствие идеологических альтернатив и иных жизненных 
ориентиров [2, с. 20]. 

Необходимо отметить, что юридический запрет движения АУЕ 
не устранил ни одной из перечисленных причин. Соответственно, го-
ворить о победе над этим явлением преждевременно. Напротив, есть 
высокая вероятность того, что, потеряв какое-то число адептов, дви-
жение перейдёт на конспиративные методы работы и продолжит су-
ществование. Таким образом, перед правоохранительными органами 
и государством в целом стоит вопрос выработки стратегии противо-
действия данному явлению. А поскольку большинство описанных при-
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чин субъективно, то основными методами борьбы с ними необходимо 
признать психологические методы. 

И если установки, глубоко внедрённые в коллективное бессоз-
нательное, не представляется изжить в течение жизни одного поко-
ления, то индивидуальная психологическая работа с подростками и 
молодёжью должна, с нашей точки зрения, делать упор на следующем. 

Во-первых, для развенчания так называемой «блатной романти-
ки», достаточно донести до молодёжи реальную картину жизни осуж-
дённых в исправительных учреждениях. Причём, помимо непригляд-
ности быта, необходимо показать, что никакого «воровского братства» 
не существует и декларируемые принципы «братства» служат лишь 
прикрытием корыстных мотивов лиц, находящихся на более высо-
ких ступенях иерархии преступного мира, стремящихся за счёт других 
осуждённых улучшить исключительно своё положение [5, с. 101]. Луч-
шим наглядным примером этого может служить тот, игнорируемый 
«идеологами» АУЕ, факт, что субкультура АУЕ не распространена в 
местах лишения свободы и действует только в молодежной среде (ко-
торая рассматривается криминалом всего лишь, как «кормовая база» 
и источник материальных благ, но ни в коем случае не как «младшие 
партнёры»). 

Не гарантирует принадлежность к преступной группировке и 
чаемой защищённости. Участник группировки может попасть под 
прессинг со стороны враждебных групп или групп, не подчиняющихся 
криминальной субкультуре (например, этнических или религиозных). 
Впрочем, и отношения между группировками, имеющими сходные 
взгляды, далеки от форм продуктивного сотрудничества – занимая 
одну «экологическую нишу», эти группы обречены либо на поглоще-
ние слабейшей группы более сильной, либо на вытеснение первой 
группы второй [8, с.164]. 

Фактически невозможен «карьерный рост» и внутри группы. 
Их структура никогда не строится на демократических принципах, а 
подразумевает авторитарный уклад и доминирование личностного 
начала. Только лидер (авторитет) имеет право толковать криминаль-
ные законы в зависимости от сиюминутных требований. В результате 
складывается ситуация, когда ведущую роль начинает играть не за-
кон, а судья. Понятно, что такой статус всячески оберегается от пося-
гательств, а наличие хотя бы двух сильных личностей внутри одной 
группы становится фактором неизбежного внутригруппового кон-
фликта. 

При этом, как любая закрытая иерархичная группа, ячейка АУЕ 
строится на принципах доминирования. Т.е. не только каждый ниже-
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стоящий уровень подвергается прессингу со стороны вышестоящего 
(например, в вопросах выполнения плана по вносу денежных средств 
«в общак»), но и на одном уровне происходит постоянная борьба за по-
ложение. Что так же никак не соответствует декларируемым принци-
пам «воровского братства». В этом случае повышение самооценки за 
счёт принадлежности к АУЕ, может оказаться компенсировано за счёт 
трудностей, связанных с нахождением в ней. 

Ну, и, наконец, необходимо разъяснять подросткам, что крими-
нальное поведение на воле не гарантирует им высокого статуса в во-
ровском мире в случае потенциального попадания в места лишения 
свободы [2, с. 20]. Высший статус, достижимый в АУЕ (честный фраер 
или честный пацан), является низшей ступенью воровской иерархии 
в МЛС. 

Таким образом, запрет движения АУЕ не устранил проблему, а 
лишь создал предпосылки для её ухода в подполье. В связи с этим, раз-
работка методов противодействия этому явлению не должна прекра-
щаться. При этом, эффективное противодействие этому явлению воз-
можно лишь в случае комплексного подхода с участием государства. 

На государственном уровне это должно проявиться созданием 
идеологических доктрин, способных вытеснить «идеологический ва-
куум», заполняемый сейчас идеями АУЕ, и привлечением молодёжи в 
массовые детско-юношеские движения (типа «Юнармия», экологиче-
ские и спортивные движения) [4,с.317]. 

На ведомственном уровне (со стороны правоохранительных ор-
ганов, прежде всего) должна быть усилена политика по развенчанию 
мифов о «блатной романтике» и «воровском братстве»; активизирова-
ны контрпропаганда и профориентационная работа с молодежью [5, 
с.102]. 

Однако, наибольший и наискорейший эффект нам видится в еже-
дневной, кропотливой, систематической психологической и педагоги-
ческой работе на индивидуальном уровне не только с криминально 
настроенной частью молодежи, но и с той её частью, которая ещё не 
определилась в своих предпочтениях, уводя их от нейтрального мар-
гинального поведения к законопослушному. Особенно актуальна эта 
работа в воспитательных колониях, где основной штат сотрудников 
составляют педагоги и психологи. Психологическое просвещение, из-
менение ценностно-смысловых ориентаций, развитие морально-нрав-
ственной сферы осужденных молодежного возраста способны сфор-
мировать устойчивость личности против деструктивного влияния. 
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые аспекты внедрения уголовной от-

ветственности в законодательство Украины и Молдовы. Раскрываются основ-
ные уголовно-правовые аспекты ответственности за незаконное обогащение, 
при этом основное внимание сконцентрировано на законодательстве Украины 
и Молдавии, а именно на объективных и субъективных признаках. 

Ключевые слова: незаконное обогащение, международное законодатель-
ство, уголовная ответственность, предмет преступления, объективные при-
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Summary
The article examines the legal aspects of the introduction of criminal liability into 

the legislation of Ukraine and Moldova. The main criminal-legal aspects of liability for 
illegal enrichment are revealed, with the main focus on the legislation of Ukraine and 
Moldova, namely on the objective and subjective components.

Key words: illegal enrichment, international legislation, criminal liability, subject 
of crime, objective signs, subjective signs.

Коррупция существует в любом обществе, хотя есть и разные 
уровни принятия коррупции населением стран. Общим является то, что 
в целом сама коррупция, как явление, осуждается в любой культуре: это 
подтверждается тем, что большинство стран приняли антикоррупци-
онное законодательство. На современном этапе развития деятельности 
правовых государства, приоритетным вопросом остается противодей-
ствие коррупционным правонарушениям совершенных должностными 
лицами. Статья о незаконном обогащении появилась в украинском уго-
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ловном кодексе (УК) еще в 2011 году, но фактически была «мертвой», 
а в 2014-м ее доработали и со следующего года начали использовать. 
Это было одним из требований Брюсселя Плана действий по визовой 
либерализации ЕС и меморандума сотрудничества Украины с Междуна-
родным валютным фондом.Хотя ни одного судебного решения по этой 
статье так и не было вынесено, но есть более полусотни уголовных дел, 
которые расследовали Национальное антикоррупционное бюро Укра-
ины (НАБУ) или уже переданы в суд. 26 февраля 2019 года, Конститу-
ционный суд (КС) признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного 
кодекса «незаконное обогащение», которая позволяла привлекать чи-
новников к ответственности в случае, когда их имущество и расходы 
явно превышают официальные доходы. Ст. 368-2 УК Украины «Неза-
конное обогащение» предусматривала уголовную ответственность за 
приобретение лицом, уполномоченным на исполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления (проще говоря – чиновника), в 
собственность активов в значительном размере, законность оснований 
приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же 
передача ему таких активов любому другому лицу. КС Украины указал, 
что статья в исследуемой редакции противоречит презумпции невино-
вности, нарушает принцип свободы от саморазоблачения и возлагает 
бремя доказывания со стороны обвинения на сторону защиты, которая 
должна доказывать законность происхождения активов. Проблемность 
вопроса состояло в формулировке «законность оснований приобрете-
ния которых не подтверждена доказательствами». Тогда решение КС 
Украины раскритиковала общественность, а европейские партнеры 
требовали вернуть статью в Уголовный кодекс как логического продол-
жения антикоррупционных реформ. Также вызвало резкую критику со 
стороны антикоррупционных организаций в Украине, заявивших в этой 
связи, что декриминализация незаконного обогащения означает пол-
ную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными 
доходами и практически нивелирует всю антикоррупционную рефор-
му в стране. В результате были закрыты 65 уголовных производств в 
отношении народных депутатов, министров, руководителей госучреж-
дений, военных прокуроров, заместителей председателя СБУ и других 
топ-чиновников, которые подозревались в коррупционных действиях 
и незаконном обогащении. В Украине в 2019 году в Уголовный кодекс 
введена новая статья 368-5 «Незаконное обогащение», а также введе-
нии института взыскания в доход государства необоснованных активов 
государственных служащих и чиновников местного самоуправления. 
При этом под активами подразумеваются денежные средства (в том 
числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах 
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или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), дру-
гое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том 
числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а 
также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на 
выполнение функций государства или местного самоуправления. При 
определении разницы между стоимостью приобретенных активов и за-
конными доходами не учитываются активы, являющиеся предметом 
производства в делах о незаконном обогащении и их взыскании в доход 
государства. За приобретение чиновниками активов, стоимость кото-
рых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан 
превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок 
до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех 
лет. Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованны-
ми и их взыскании в доход государства рассматривает Высший анти-
коррупционный суд. Статья 290 Гражданского процессуального кодекса 
Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными ак-
тивов и их взыскании в доход государства предъявляется относитель-
но активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, 
если разница между их стоимостью и законными доходами лица, упол-
номоченного на выполнение функций государства или местного само-
управления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного мини-
мума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих 
активов.  Расследованием незаконного обогащения занимаются Нацио-
нальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикорруп-
ционная прокуратура. Именно они должны собрать достаточно доказа-
тельств для того, чтобы подтвердить, что задекларированные активы 
не соответствуют доходам, полученным законным способом. Есть и 
другой путь открытия уголовного производства. Это либо информация 
из общедоступных источников о наличии у чиновника активов, явно 
несоразмерных с его доходами, либо непосредственно заявление о со-
вершении уголовного преступления. Должны доказать связь имущества 
с чиновником как прямую, так и через любого другого человека, если 
будет доказано, что такое приобретение было осуществлено по поруче-
нию самого чиновника. Правоохранители не могут просто констатиро-
вать факт существования незаконных средств, активов и не выяснить 
источник их происхождения, а источник не может иметь легальный ха-
рактер, создавая новый состав преступления. Однако ни Уголовный, ни 
Уголовный процессуальный кодексы не требуют такого расследования, 
не требуют установления источника происхождения доходов. Т.е. ответ-
ственность за незаконное обогащение становится мощным инструмен-
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том судебного преследования должностных лиц. Она не требует доказа-
тельства коррупционной составляющей, позволяя суду делать выводы 
из того факта, что чиновник имеет доходы, которые не могли быть по-
лучены из законных источников. Статья 20 Конвенции ООН против кор-
рупции призывает государства-участники рассмотреть возможность 
принятия таких законодательных и других мер, которые могут потребо-
ваться для признания умышленного незаконного обогащения, то есть 
значительного увеличения активов публичного должностного лица, 
превышающих его законные доходы и которые он не может разумным 
образом обосновать, преступлением. Однако государство, имплемен-
тируя данное положение, не должно слепо следовать рекомендациям, 
а разумно прописать механизм привлечения к ответственности, чтобы 
статья о незаконном обогащении не осталась мертвой нормой кодекса 
или потом была прямо разгромлена в ЕСПЧ. 

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или местного 
самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» был 
принят депутатами Верховной Рады 31 октября 2020 года.  В докумен-
те указано, что активы, стоимость которых равна или превышает 200 
размеров минимальной заработной платы, являющиеся предметом 
спора и на которые наложен арест с запретом использования, переда-
ются по согласию владельца или судом Национальному агентству по 
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными 
от коррупционных и других преступлений. Меры по выявлению нео-
боснованных активов и сбор доказательств их необоснованности воз-
лагаются на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специ-
ализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), в отдельных 
случаях – на Государственное бюро расследований (ГБР) и Генераль-
ную прокуратуру. Согласно документу, прокурору с целью выявления 
необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности 
предоставляется прямой доступ к автоматизированным информаци-
онным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держате-
лем (администратором) которых являются государственные органы 
или органы местного самоуправления. При этом право на обращение 
в суд с соответствующим иском предлагается предоставить НАБУ по 
согласованию с прокурором САП, кроме дел, где ответчиком является 
должностное лицо НАБУ и прокуроры САП.

В 2014 Уголовным кодексом Республики Молдовы (далее - УК Ре-
спублики Молдова) впервые введен уголовная ответственность за не-
законное обогащение. Так, ст. 330-2 УК Республики Молдова предусмо-
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трено, что владение должностным или публичным лицом, лично либо 
через третьих лиц, имуществом, стоимость которого существенно пре-
вышает полученные им средства и в отношении которого установлено 
на основании доказательств, что оно не могло быть получено закон-
ным путем, материальный объект преступления незаконного обогаще-
ния (ст. 330-2 УК Республики Молдова) составляют товары, стоимость 
которых «существенно превышает» законные доходы. Конституци-
онный Суд Республики Молдова считает, что ст. 330-2 УК Республики 
Молдова, которая предусматривает ответственность за незаконное 
обогащение, не противоречит Конституции Республики Молдова (ре-
шение от 16 апреля 2015 № 60a / 2014). Аргументом Суда является то, 
что по Конституции государство правомочно решать, должны опреде-
ленные отношения регулироваться нормами уголовного закона; пре-
зумпция законности приобретения собственности является одной из 
форм презумпции невиновности, но это не препятствие расследовать 
незаконность приобретенного имущества; эти презумпции не наруше-
ны оспариваемым правовым регулированием, поскольку обязанность 
доказывать незаконное обогащение возлагается на органы государ-
ственной власти. [4]. проблема состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 3302 УК Республики Молдова, заключается в том, что являясь 
формальным составом, он требует наличия двух элементов: качества 
активного субъекта (должностное лицо, публичное лицо и лицо, ис-
полняющее ответственную государственную должность) и факта вла-
дения несоразмерным имуществом. Кроме того, законодатель, к со-
жалению, не урегулировал форму вины преступления. При нынешней 
формулировке закона наказывается не коррупционный акт как тако-
вой, а специальный субъект за продолжаемый акт удерживания необо-
снованного богатства.

Остановимся на основных аспектах разграничении уголовно-
правовых аспектов законодательства Украины и Молдовы. Предмет 
состава уголовного преступления предусмотренного ст. 368-5 УК Укра-
ины и 330-2 УК Республики Молдова отличается друг от друга. Пред-
метом состава уголовного преступления предусмотренного ст. 368-5 
УК Украины активы, под которыми в соответствии с ч. 3 ст. 368-5 УК 
Украины следует понимать денежные средства (в том числе наличные 
средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хране-
нии в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, 
имущественные права, нематериальные активы, в том числе крипто-
валюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы 
или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение 
функций государства или местного самоуправления [3]. Предметом 
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незаконного обогащения ст. 330-2 УК Республики Молдова является 
имущество. Обязательным признаком объективной стороны состава 
незаконного обогащения по законодательству Украины и Молдовы 
является совершение общественно опасного деяния. Объективная сто-
рона незаконного обогащения предусмотренного законодательством 
Украины раскрывается в ч.2 ст. 368-5 УК Украины заключающаяся в: 
1) приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций го-
сударства или местного самоуправления, в собственность активов; 2) 
приобретение активов в собственность другим физическим или юри-
дическим лицом, если доказано, что такое приобретение было осущест-
влено по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления; 3) лицо, уполномоченное 
на выполнение функций государства или местного самоуправления, 
может прямо или косвенно совершать в отношении таких активов дей-
ствия, тождественны по смыслу осуществлению права распоряжения 
ими. Объективная сторона незаконного обогащения предусмотрен-
ного законодательством Молдовы состоит в: владение должностным 
или публичным лицом лично имуществом и владение должностным 
или публичным лицом имуществом через третьих лиц. по квалифици-
рующим составом (ч. 2 ст. 330-2 УК Молдовы). То же действие, совер-
шенное лицом, исполняющим ответственную государственную долж-
ность, а в Украине не устанавливает квалифицирующих признаков 
указанного состава уголовного преступления. 
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RANSOMWARE – SPECTRUL UNUI DELICT NEOCONCEPTUAL
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Rezumat
La începutul secolului XXI a fost înregistrat un progres semnificativ în domeniul 

informaţional-cibernetic, iar odată cu acesta şi noi oportunităţi în satisfacerea celor 
mai diverse exigenţe ale umanităţii cu pierderi minime de forţă motrice şi timp. Paralel 
acestuia s-a înregistrat o transformare morfologică şi funcţională a fenomenului cyber-
crime prin metoda ransomware, desemnând o adevărată metamorfoză virală de tip in-
formaţional care necesită un studiu aprofundat şi o atenţie deosebită.

Cuvinte-cheie: progres cibernetic, virus informaţional, profit ilegal, estorcare.

Summary
Since the beginning of the 21st century, we have seen quite the progress in the 

dissemination of cyber information. With that, we have seen opportunities in favor of the 
most diverse human needs with minimal losses of space and time, where information is 
at one’s fingertips. At the same time, there is the need for a morphological and functional 
transformation in the realm of the cyber phenomenon Ransomware, which will desig-
nate a true viral metamorphosis of informational tips that require in-depth study and 
careful attention.

Keywords: cyber progress, malware, illegal profit, extortion.

Introducere. În prezent posesia unui computer nu prezintă un fapt 
deosebit precum se manifesta acesta la ȋnceputul anilor 1990. Progresul 
ştiinţific şi ȋndeosebi cel tehnico-informaţional a  făcut paşi colosali ȋn ter-
meni de performanţă şi descoperiri inovative. Dacă iniţial erau unici cei care 
posedau un computer sau ceva mai tȃrziu şi un telefon mobil, atunci astăzi 
lucrurile par schimbate în direcţie diametral opusă; cei care nu posedă un 
computer sau un smartphone au devenit excepţii de la regula generală. Ba-
nal pare deja faptul că noua generaţie de copii nu găseşte vreun obstacol ȋn 
utilizarea noilor dispozitive electronice (computer, telefonie mobilă, aparate 
de uz casnic preponderent ȋn bucătărie etc).

A face un click cu mouse-ul sau utilizarea funcţiei touch-screen în 
smartphone-ul personal au devenit gesturi cotidiene şi fac parte deja din 
nomenclatorul obiceiurilor fiecăruia dintre noi. Direct de la telefonul mobil 
astăzi reuşim să achităm serviciile comunale, să navigăm ȋn reţea avȃnd ac-
ces la orice informaţie care ne interesează, să supraveghem locuinţa perso-
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nală, să monitorizăm activitatea şi reuşitele copiilor noştri aflaţi la studiu, să 
efectuăm unele tranzacţii cu caracter ecnomico-financiar... cu alte cuvinte, să 
realizăm o multitudine de lucruri care până nu demult implicau consumarea 
unei cantităţi enorme de energie şi timp. Totul pare a fi perfect, deşi, trebuie 
să nu ne „lăsăm pradă” acestor „ȋnlesniri ispititoare” care adesea sunt supu-
se unor atacuri raider, transformȃndu-ne, fără cunoştinţa noastră, ȋn poten-
ţiale victime ale aşa-numitului ransomware.

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul studierii acestui 
argument, autorul publicaţiei a făcut apel la manuscrisele savanţilor din do-
meniu, la recomandările şi sugestiile personalului tehnic nemijlocit implicat 
în depistarea şi sistarea formelor viral-cibernetice, utilizând metodele clasi-
ce de investigaţie doctrinară a observaţiei, studiului comparat şi de deducţie 
logică.

Rezultate obţinute și discuţii. În 1989, biologul american Joseph 
Popp inventase primul ransomware, un virus informatic (trojan) denumit 
ulterior „AIDS” cunoscut ȋncă ȋn spaţiul IT (Informational Technologies) ca 
„PC Cyborg”, esenţa căruia era prezentarea unui mesaj electronic utilizato-
rului unui computer prin care se avertiza de expirarea licenţei de utilizare a 
unor software-uri instalate ȋn computerul personal şi care cripta file-urile de 
pe un hard disk, obligȃnd astfel utilizatorul să  transfere echivalentul sumei 
de 189 de dolari SUA pe un cont offshore deschis ȋn oficiul poştal ȋn Panama 
ȋn scopul deblocării sistemului operaţional. În consecinţă, Joseph Popp a fost 
arestat de către autorităţile Statelor Unite, dar nu a fost posibilă condamna-
rea definitivă a acestuia, fiind declarat ulterior persoană iresponsabilă, deşi, 
constrȃns, a transferat profitul obţinut ilegal ȋn fondul benefic experimentă-
rii şi profilaxiei maladiei SIDA [1, p. 3-6].

Ransomware reprezintă o tipologie de virus informaţional, prin inter-
mediul căruia se comite infracţiunea de estorcare de tip cibernetic. Infracţi-
unea de estorcare, conform dispoziţiilor legislatorului italian [2], constă în 
constrângerea victimei prin violenţă fizică sau psihică la anumite acţiuni sau 
inacţiuni, ȋn scopul procurării pentru sine sau altă persoană a unui profit 
ilegal, ȋn prejudiciul persoanei intimidate.

Ameninţarea reprezintă o previziune de injustiţie care depinde de vo-
inţa făptuitorului, care poate fi realizată pe cale cibernetică, precum spre 
exemplu, prin intermediul e-mail, social network, chat-line sau avizuri care 
apar pe monitorul computerului. Metoda ransomware reprezintă o estorca-
re de tip cibernetic, în contextul căreia tehnologia reprezintă un mijloc de 
acţiune a subiectului reo (infractorului, cracker).

Această metodă inovativă de estorcare a banilor pare o demnă concu-
renţă altor forme de malware-uri deja existente în dimensiunea cibernetică, 
din cauza răspândirii rapide şi agresivităţii  sale, ransomware reprezintă un 
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pericol potenţial şi iminent pentru subiecţii micro- şi macroeconomici [3, p. 
6].

Termenul ransomware derivă de la expresiile engleze malware (pro-
gram virus) şi ransom (răscumpărare) şi indică o tipologie de virus infor-
maţional care, ȋn funcţie de specificul său, este în stare de a cripta, oculta 
sau nega accesul la baza de date şi informaţii, sau limita accesul la sistemul 
informatic, cu scopul de a constrȃnge victima la achitarea unei sume de bani 
pentru redobȃndirea propriului device. După virusarea sistemului informa-
ţional, ransomware criptează file-urile memorizate pe hard-disk (documen-
te, file personale, archive, imagini, informaţii de orice tip), creând obstacol 
în accesul posesorului său şi făcȃndu-le inaccesibile şi irecuperabile. După 
criptarea informaţiei personale, pe monitorul computerului apare avizul de 
infectare a sistemei operaţionale, care anexează în conţinutul său şi cererea 
de răscumpărare a accesului la sistemul de date virusat. Suma corespunză-
toare de bani urmează a fi achitată ȋn termenul prestabilit pentru a obţine 
din nou accesul la informaţia capturată. Efectul unui malware este şi acela 
de a compromite buna funcţionare a sistemului operaţional, ca spre exemplu 
transformȃnd desktop-ul ocult (suspendat/ inert) sau creând obstacole în 
repornirea computerului.

Ȋn afara pericolului criptării datelor informaţionale conţinute ȋn com-
puterul victimei, există şi un alt risc potenţial reprezentat de data breach, 
adică, probabilul risc că datele personale criptate au fost şi sustrase de 
către subiectul activ (cracker). Actualmente, ȋn mediul informaţional sunt 
răspȃndite o multitudine de ransomware, printre acestea putem menţiona 
următoarele tipologii: Crypt0I0cker, CTB-Locker, TeslaCrypt, Locky, Cerber, 
Zepto etc.

Ȋn reţeaua cibernetică există o multitudine de denumiri ale fenomenu-
lui „ransomware” – rançongiciel, программа-вымогатель, Computervirus 
mit Erpresserischen Absichten [4] etc., deşi definit neomogen în fiecare con-
text geo-politic, acesta pare a găsi o similitudine surprinzătoare în identifi-
carea a două faze inerente de realizare a acestui fenomen social-periculos 
inovativ:

1. Prima fază, denumită şi „preparatorie” sau „antecedentă”, constă în 
atacarea resurselor informatice (informaţii personale, date, arhive etc.);

2.  A doua fază (finală, consumatorie) prezumă o exteriorizare a inten-
ţiei infracţionale şi se manifestă prin monitorizarea ameninţării telematice.

Suma răscumpărării accesului nu este atât de importantă în termeni 
de echivalent economic, deseori fiind determinată cu cȃteva sute de euro sau 
dolari. Acest fapt nu este ȋntȃmplător, deoarece potenţiala victimă va prefe-
ra să cedeze cerinţelor ilegale ale subiectului activ (cracker), achitȃnd suma 
corespunzătoare, decȃt să rişte pierderea definitivă a informaţiei personale 
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conţinute ȋn computerul personal virusat. Odată ce suma a fost achitată de 
către victimă, aceasta va recepţiona de la cracker un mesaj la adresa e-mail 
personală care va conţine si programul decriptării sistemului operaţional 
al computerului personal. Au fost ȋnregistrate cazuri cȃnd victima în ciuda 
faptului că a achitat suma pretinsă de cracker, a redobȃndit doar accesul la 
computerul său, informaţiile personale ȋn consecinţă fiind distruse ȋn mod 
ireversibil. Achitarea „serviciilor” cracker-ului, de regulă, se realizează prin 
intermediul criptovalutei anonime (bitcoin) sau prin alte mijloace de plată 
care nu poate fi urmărit, asigurȃnd anonimatul destinatarului său.

Importanţa descoperirii oportune şi iniţierii urmăririi penale a infrac-
ţiunii „ransomware” este motivată din următoarele considerente:

a) în primul rând, obiectivul sau victimele potenţiale ale acestui gen 
de infracţiune (cybercrime) sunt reprezentate atȃt de către persoanele fizice 
(comune, de rȃnd), cȃt şi de către persoanele juridice private sau publice 
(ȋntreprinderi, firme, societăţi, infrastructuri informatice strategice pentru 
economia naţională, spitale, organizaţii care prestează servicii publice indis-
pensabile etc..).

b) în al doilea rând, acest tip de virus cibernetic de ultimă generaţie 
este în măsură de a ataca nu doar target-ul iniţial (serverul central), ci şi 
alte sisteme operaţionale (periferice) care urmează a fi conectate ȋn re-
ţea cu acesta, dispozitivele back-up, file-urile altor operatori informatici, 
compromiţȃnd nu doar buna funcţionare a unui singur computer sau sistem 
operativ, dar şi a unei întregi reţele de programe, care asigură ordinea func-
ţionării ȋntregului sistem.

Virusul ransomware poate fi procurat fie prin descărcarea ataşamen-
telor, apelȃnd la unele link-uri necunoscute, răspunzȃnd la nişte scrisori 
e-mail false sau fie chiar din cauza vulnerabilităţii propriului sistem infor-
maţional, cum ar fi cazul banal al unui computer cu un program antivirus  
depăşit ȋn timp şi neperformant sau ȋn genere lipsit de aceasta. Ȋn funcţie de 
configurarea sa, acest tip de virus informaţional poate fi inclus în nomen-
clatorul software-urilor utilizate ȋn scopul compromiterii disponibilităţii şi 
integrităţii datelor şi sistemelor informaţionale atât la nivel naţional, cât şi 
la nivel european sau global.

Statele europene convinse de necesitatea de a urmări, cu prioritate, 
aplicarea unei politici    penale comune, destinată să protejeze societatea 
împotriva criminalităţii cibernetice, în special prin adoptarea unei legislaţii 
adecvate, precum şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, conştiente de 
profundele schimbări determinate de digitalizarea, convergenţa şi globali-
zarea continuă a reţelelor de calculatoare, recunosc importanţa promovării 
cooperării cu statele terţe în acest scop [5].

Această opinie pare a nu fi împărtăşită în mod unanim de toţi investi-
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gatorii din domeniu. Anumiţi cercetători americani [6] susţin teza conform 
căreia existenţa unei legi ad-hoc care are drept scop persecutarea unor ast-
fel de crime nu prezintă un obstacol sau remediu  de prevenire a acestor 
infracţiuni, ci dimpotrivă, stimulează şi mai mult aceste atacuri raider asu-
pra reţelelor electronice. Campaniile publicitare realizate în promovarea şi 
informarea publicului de acest pericol  precum şi de existenţa unor pedepse 
aspre pentru comiterea unor astfel de crime nu a diminuat   numărul acestor 
infracţiuni ci, dimpotrivă, l-a sporit considerabil.

Dacă subiectul activ al infracţiunii ransomware poate fi reprezentat de 
oricare persoană fizică (subiect general), atunci calitatea subiectului pasiv 
se modifică ȋn funcţie de circumstanţele cazului, victimă poate fi o persoană 
fizică sau juridică (o instituţie de stat, o bancă comercială, o casă de cură 
etc.). Victima infracţiunii date nu neapărat trebuie să coincidă cu persoana 
împotriva căreia este în act un comportament ilegal de acest gen, deoarece 
în afara patrimoniului persoanei lezate, ransomware atentează atȃt la liber-
tatea personală a subiectului pasiv, cȃt şi a persoanelor terţe (cum ar fi ca-
zul pacienţilor cărora nu le-a fost aplicat la timp tratamentul medicamentos 
necesar din cauza black-out sistemului operativ al spitalului cauzat de acest 
malware), drept obiect de atentare poate fi şi proprietatea intelectuală şi alte 
drepturi conexe protejate de tratatele internaţionale ad-hoc semnate [7].

Să presupunem infectarea cu acest tip de virus informaţional a unui 
sistem de aprovizionare a unei instituţii spitaliceşti cu echipament perfor-
mant şi de primă necesitate pentru combaterea unei epidemii cum este ca-
zul pandemiei mondiale Covid-19. Imaginaţi-vă ce consecinţe ar putea cauza 
acesta atât ȋn termeni materiali, cât şi ȋn pierderea unor vieţi omeneşti. Dacă 
comiterea unei infracţiuni de acest gen se va demonstra ca fiind preexecu-
tivă procurării unor leziuni corporale de        diversă entitate victimei, în 
acest caz nu vom avea o infracţiune unică (art. 28 C.p. RM), ci o pluralitate de 
infracţiuni (art. 32 C.p. RM), şi anume: infracţiunea de estorcare telematică 
(ransomware) şi infracţiunea de cauzare a unei leziuni corporale victimei 
(art. 151, 152 C.p. RM în funcţie de gradul leziunilor corporale suportate de 
victima infracţiunii) sau, dacă cumulul circumstanţelor nefaste a dus la de-
cesul persoanei – infracţiunea de omor (art. 145 C.p. RM).

Estorcarea cibernetică în viziunea legislatorului italian. Legislatorul 
italian, deşi recunoaşte implicit infracţiunea ransomware drept subspecie 
a infracţiunii de estorcare, face o distincţie expresă între aceste două ma-
nifestări comportamentale ilegale, precizând următoarele: în cazul ȋn care 
virusul afectează nu doar sistemul operativ sau anumite programe singulare 
ale computerului, dar are ca obiectiv nemijlocit capturarea datelor şi infor-
maţiilor personale prezente ȋn sistemul operativ ţintă (target), deteriorân-
du-le natura originară, fapta dată nu poate fi calificată juridic ca o expresie 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

433

a violenţei prevăzută ȋn dispoziţia art. 629 C.p.It. „Estorsione”(estorcare). 
Ȋn acest caz, fapta urmează a fi calificată conform dispoziţiilor art. 635-bis 
C.p.It. „Danneggiamento di dati, informazioni e programmi” (deteriorarea 
datelor, informaţiilor şi programelor) sau conform dispoziţiilor art. 635-ter 
C.p.It. „Cancellazione o soppressione” (eliminarea definitivă a informaţiei). 
Prin termenul „cancellazione” (distrugere, ştergere) se subȋnţelege orice ac-
ţiune de ȋnlăturare provizorie şi iremediabilă a unei informaţii de tip cyber, 
principiu de drept afirmat şi de Curtea Supremă de Justiţie a Italiei (Corte 
di Cassazione): în cazul unui atac cibernetic, fapta va fi calificată conform 
dispoziţiilor art. 635-ter C.p.It. infracţiunea fiind considerată consumată, iar  
baza de date respectivă distrusă indiferent de faptul recuperării ulterioare a 
acesteia datorită intervenţiei operatorilor informatici.

Ne rezultă că prevederile art. 635-bis C.p.It. vor găsi aplicare practică 
doar în cazul ȋn care cyberatacul s-a soldat cu pierderea definitivă şi irecu-
perabilă a bazei de date informaţionale. Dar dacă malware-ul a compromis 
doar buna funcţionare a sistemului operaţional, blocȃnd, spre exemplu, ac-
cesul la monitorul computerului, atunci violenţa „informatică” va configura 
cyber-estorcare, fiind considerată drept consumată, cumulativ şi nu alterna-
tiv, prin intermediul violenţei şi ameninţării.

Timpul şi locul delictului în cazul estorcării prin metoda ransomware. 
Infracţiunea de estorcare prin metoda ransomware se consideră consuma-
tă din momentul ȋn care se verifică realizarea unui profit ilegal ȋn interesul 
subiectului activ (cracker) cu cauzarea implicită a unui prejudiciu material 
subiectului pasiv (victimă) prin diverse metode informatice.

Ȋn cazul nesimilitudinii evenimentelor, infracţiunea se consideră con-
sumată ȋn momentul şi locul ȋn care se certifică existenţa unui profit ilegal. 
Cyber-torsion prin metoda ransomware, de regulă, se realizează cu recurge-
rea la mijloace de plată fără posibilitate de urmărire (criptovalută) şi deci, 
individualizarea momentului şi locului par a fi dificil de determinat, iar pen-
tru o corectă stabilire a acestora va fi necesară utilizarea criteriilor de speci-
alitate suplimentare prevăzute ȋn dispoziţia art. 9 C.p.p. It. „Regole suppleti-
ve” (reguli suplimentare).

De regulă, acest tip de infracţiune urmăreşte scopul de a cauza un pre-
judiciu în mod nediscriminator, fie luând în considerare criteriul etnico-so-
cial, cât şi cel geo-politic (naţional, european sau în general transnaţional), 
unicul scop al său fiind dobândirea unui profit ilegal cât mai   mare şi un pro-
ces de probaţiune dacă nu improbabil, atunci cel puţin dificil de documentat 
[8, p. 239-256].

Fenomenul ransomware nu are doar o importanţă teoretică în vede-
rea investigării sale, ci şi implică în mod elocvent studierea sa empirică, în 
scopul potenţării capacităţilor organelor de drept în procesul de anihilare 
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precum şi de descoperire a acestui gen de infracţiune cibernetică. Periculo-
zitatea neclară pe care o prezumă în sine fenomenul ransomware semnifică 
implicit şi generarea unei stenahorii în procesul asigurării integrităţii siste-
mului operaţional public, iar cu aceasta şi    periclitarea îndeplinirii celor mai 
diverse sarcini de ordin vital pentru întreaga societate. Din cele enunţate 
anterior putem deduce următoarele concluzii:

1. Ransomware reprezintă o expresie inovativă a estorcării cu aplica-
rea metodelor cibernetico-informaţionale, prin intermediul căreia subiectul 
activ al infracţiunii sistează buna funcţionare a sistemului operativ al com-
puterului potenţialei victime, iar pentru recuperarea accesului la informaţia 
capturată o constrânge pe ultima la acţiuni sau inacţiuni în folos propriu sau 
al unor persoane terţe;

2. Victima acestui gen de infracţiune poate fi persoana fizică şi juridi-
că, iar cu aceasta se prezumă posibilitatea unui atentat la ordinea activităţii 
organizaţiilor/ instituţiilor atât private, cât şi de stat responsabile de furni-
zarea serviciilor indispensabile comunităţii civile;

3. Estorcarea de tip informaţional reprezintă un pericol social sporit, 
deoarece nu periclitează doar integritatea datelor personale ale victimei, dar 
prezumă suplimentar un prejudiciu în termeni economici acestuia;

4. Descoperirea infracţiunii în litigiu necesită cunoştinţe teoretice şi 
practice din partea organelor de drept în scopul prevenirii şi tragerii la răs-
punderea penală a persoanelor responsabile de comiterea acesteia;

5. Absenţa unei previziuni legislative în textul legii penale precum şi a 
neinformării publicului de eventualitatea acestui pericol informaţional poa-
te favoriza implicit comiterea acestei infracţiuni.

Recomandări și propuneri practice. Autorul acestei publicaţii pro-
pune, în primul rând,     includerea infracţiunii de estorcare cibernetico-infor-
maţională (ransomware) în conţinutul material al legii penale în special, în 
contextul Capitolului VI „Infracţiuni contra patrimoniului”, drept componen-
ţă de infracţiune distinctă de infracţiunea escrocheriei, după cum urmează:

Art. 1901 „Estorcarea cibernetică (Ransomware)” C.p. RM.:
„Ransomware sau infracţiunea de estorcare cu aplicarea metodelor ci-

bernetico-informaţionale care se caracterizează prin faptul sistării (blocării) 
unui sistem operativ şi capturarea informaţiilor personale, necesare pentru a 
constrânge persoana victimei la anumite acţiuni sau inacţiuni în scopul do-
bândirii unui profit ilicit pentru sine sau pentru persoane terţe”.

În al doilea rând, în funcţie de natura şi cuantumul prejudiciului cau-
zat, propunem legislatorului naţional includerea următoarelor circumstanţe 
agravante în cadrul acestei componenţe de infracţiuni:

„... alin. (2): acţiunile prevăzute în alin. (1) care au cauzat prejudicii ma-
teriale victimei în proporţii mari sau deosebit de mari.
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Alin. (3): acţiunile prevăzute în alin. (1) care au provocat decesul unei 
sau mai multor persoane”.

Se recomandă organizarea unei campanii de informare a publicului 
privind eventualitatea acestui pericol iminent, modalitatea de comitere a 
infracţiunii ransomware şi de identificare a potenţialelor victime, precum 
şi a modului de alertă şi sesizare a organelor de drept în vederea prevenirii 
şi descoperirii infracţiunii, cu tragerea ulterioară la răspundere penală a vi-
novaţilor. La fel, este    binevenită organizarea unor cursuri de perfecţionare 
continuă a personalului de resort, cu participarea specialiştilor din domeniu 
în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor acestui fenomen social relativ nou, pre-
cum şi de instituire a unui schimb de experienţă bilateral convenabil.
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В статье рассмотрены отдельные тактические особенности изъятия и 

осмотра мобильных средств сотовой связи. Предложены рекомендации направ-
ленные на оптимизацию и повышение эффективности действий сотрудников 
полиции при производстве следственных действий, связанных с изъятием элек-
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Summary
The article discusses some tactical features of the seizure and inspection of mobile 

cellular communication devices. Recommendations aimed at optimizing and improving 
the effectiveness of police officers ‘ actions in the course of investigative actions related 
to the seizure of electronic data carriers are proposed.
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communications

На протяжении вот уже нескольких десятилетий мы являемся 
очевидцами неуклонного технического прогресса. Практически не-
возможно сегодня представить себе жизнь без постоянного использо-
вания ресурсов Глобальной информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, средств мобильной связи, программ мгновенного об-
мена сообщениями - мессенджеров.

К сожалению, далеко не всегда результаты технического про-
гресса используются в законных целях и нередки случаи, когда новые 
возможности, предоставляемые современными информационными 
технологиями, используются при совершении преступлений.

Эффективность расследования преступлений напрямую зависит 
от профессионализма и практического опыта следователя, осущест-
вляющего расследование уголовного дела, а также знаний тактики 
производства отдельных следственных действий и особенностей ее 
применения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка от-
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дельных рекомендаций по проведению отдельных следственных дей-
ствий, связанных с изъятием средств мобильной связи. 

При производстве обыска, либо иного процессуального действия, 
связанного с изъятием предметов, в частности - при изъятии средств 
мобильной связи и электронно-вычислительной техники у группы 
лиц, в первую очередь, необходимо выяснить, кому принадлежит то 
или иное средство мобильное связи и электронно-вычислительной 
техники, о чём делаются соответствующие записи в протоколе след-
ственного действия.

Несоблюдение этого простого требования впоследствии затруд-
няет, или делает вообще невозможным, установление ролей отдель-
ных лиц в составе преступной группы.

В современных смартфонах информация об основных сведени-
ях устройства, как правило, содержится в программном обеспечении. 
К этим сведениям относятся: IMEI (международный идентификатор 
мобильного оборудования), модель телефона, серийный номер теле-
фона, операционная система, версия прошивки, телефонный номер 
сим-карты, IP адрес, MAC адрес, наименование сетей Wi-Fi, к которым 
телефон ранее подключался. При наличии повреждений или дополни-
тельных аксессуаров в виде чехла или украшений описать их вид, раз-
мер и расположение. 

Наибольшую ценность представляет информация, хранящаяся в 
памяти телефона. При изучении контактов можно выявить и допол-
нительную информацию о дате рождения, адресах проживания, элек-
тронной почты, сведения о профиле в социальных сетях, фотографии. 
При осмотре телефона подозреваемого, криминалистически важную 
информацию можно получить при изучении истории просмотра веб-
страниц и закладок в браузере. Детальному анализу должны быть 
подвергнуты страницы в социальных сетях и иные сайты, посещае-
мые владельцем телефона. Полученная информация поможет устано-
вить, раскрыть и детализировать способ совершения преступления, 
выявить преступные эпизоды. Кроме того следует обратить внима-
ние на наличие в телефоне программ, предназначенных для общения 
(WhatsApp, Viber, Telegram и др.). При их наличии следует изучить име-
ющиеся списки контактов, содержание переписки между абонентами, 
фотографии, видео [1, c.23]

Использование дактилоскопического исследования для опреде-
ления принадлежности изымаемых средств мобильной связи в усло-
виях современного развития техники представляется нецелесообраз-
ным по следующим причинам. При осмотре распространенных ранее 
«кнопочных» моделей телефонов существенное доказательное значе-
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ние нередко имели следы рук, обнаруженные на внутренних поверх-
ностях аппарата - стенках аккумуляторного отсека, где, как правило, 
находился и разъем для установки sim-карты, самой аккумуляторной 
батареи. Части телефонного аппарата при этом представляли собой 
достаточную по размерам следовоспринимающую поверхность.

В современных «смартфонах», используемых, как правило, для ин-
формационного обмена через программы - «мессенджеры», аккумуляторы 
выполнены несъемными, для установки sim-карты используется отдель-
ное «гнездо», а размеры используемых в «смартфонах» sim-карт формата 
«микро» недостаточны для отображения на них следовой информации, 
необходимой для идентификации личности. Кроме того, относительно вы-
сокая «рабочая» температура внутри современного «смартфона» ускоряет 
разрушение потожирового вещества, образующего следы рук.

Изъятие же следов рук с внешних поверхностей изымаемо-
го «смартфона», в частности - с поверхности экрана, может быть за-
труднительно, вследствие отсутствия надлежащего оборудования 
и специалиста соответствующего профиля, а использовать изъятый 
«смартфон» для продолжения проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, в частности - переговоров от имени задержанного в рамках 
ОРМ «Оперативный эксперимент» с целью выявления иных лиц, при-
частных к совершению незаконного оборота наркотических средств, 
представляется более целесообразным по сравнению с получением до-
полнительных доказательств принадлежности изъятого аппарата.

Зачастую средства мобильной связи и электронно-вычислительная 
техника, используемые обвиняемыми в целях конспирации своей проти-
воправной деятельности блокируются паролями. Самым простым спо-
собом конспирации и невозможности извлечения информации, находя-
щейся в гаджете - является сброс контента и настроек телефона, а также 
неправильный ввод (более 10 раз) пароля для разблокировки устройства.

При изъятии средств мобильной связи либо электронно-вычис-
лительной техники необходимо установить наличие или отсутствие 
паролей на принадлежащих подозреваемым устройствах, по воз-
можности выяснить пароль для разблокировки данных устройств, а 
также пароли для доступа к данным программ - «мессенджеров», ин-
формацию о паролях необходимо указывать в протоколе изъятия, а 
также указывать в пояснительных записках при упаковке изымаемых 
устройств. Факт отказа сообщить соответствующие пароли фиксиро-
вать в протоколе следственного действия.

Во избежание утраты данных, содержащихся в переписке, осу-
ществляемой соучастниками противоправной деятельности посред-
ством программ - «мессенджеров», которая может быть удалена дис-
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танционно, все изъятые устройства необходимо незамедлительно 
переводить в «авиарежим».

Кроме того, в случае задержания отдельных участников ОПС, руко-
водители и организаторы противоправной деятельности, выяснив для 
себя факт задержания соучастника, спустя непродолжительное время от-
ключают его от участия в группах общения («чатах») используемых про-
грамм - «мессенджеров», что, в свою очередь, влечёт удаление переписки 
между задержанным лицом и его соучастниками. Эти обстоятельства де-
лают весьма желательным в ходе изъятия средств мобильной связи их 
незамедлительный, во избежание утраты доказательственной информа-
ции, осмотр, выполнение штатными средствами «скриншотов» («сним-
ков экрана») с перепиской, либо, в случае большого объёма изымаемых 
объектов, видеофиксацию информации, отображаемой на экране изъято-
го средства мобильной связи или электронно- вычислительной техники.

Упаковка сотовых телефонов должна исключать возможность 
непроцессуальной работы с ними, разукомплектовки и физического 
повреждения. Важно правильно опечатывать упаковку с изымаемыми 
объектами, так, чтобы из нее было невозможно изъять объект без по-
вреждения опечатывающих наклеек [2, с.32].

Обязательным следственным действием в ходе последующего 
предварительного расследования будет в данном случае назначение 
компьютерно-технической судебной экспертизы, в постановлении о 
назначении которой необходимо указывать наличие паролей доступа 
в исследуемом устройстве и их значение, исключая факты назначения 
экспертиз при их отсутствии, тем самым снижая непроизводительную 
нагрузку на ведомственные экспертные учреждения.

Таким образом, грамотная организация и тактика проведения след-
ственных действий, связанных с изъятием средств сотово-мобильной 
связи позволит повысить эффективность расследования преступлений.

Список литературы
1. Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием мо-

бильной связи: учебное пособие / авт.-сост. О.П. Грибунов, М.В. Ста-
ричков, А.А. Шаевич, О.В. Трубкина, Е.И. Третьякова, В.А. Родивили-
на. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018.

2. Гайдин А.И. Особенности тактики изъятия и осмотра мобильных 
средств сотовой связи // Тезисы докладов ІІІ Международной на-
учно-практической конференции «Борьба с преступностью: теория 
и практика» . В 2-х частях. Издательство: Учреждение образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь» (Могилёв). 2015. 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

440

CALITĂȚILE UNUI MANAGER DIN SERVICIUL POLIȚIENESC

Mariana PAVLENCU, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

al Catedrei „Drept public şi securitate a frontierei”
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Rezumat
Profesionalizarea managementului organizaţiei, indiferent de specificul acesteia 

presupune, în special, ridicarea nivelului de pregătire în domeniu, însuşirea principiilor 
managementului modern, perfecţionarea stilului şi metodelor de muncă cu subordona-
ţii, cultivarea receptivităţii faţă de nou şi nu în ultimul rând ridicarea nivelului de conşti-
inţă profesională şi civică a managerilor.

În prezent, ştiinţa managerială oferă o gamă diversificată de instrumente şi mo-
dele pentru a se obţine performanţă managerială. În activitatea de poliţie, mai ales în 
contextul integrării europene, performanţa managerială este indisolubil legată de per-
fecţionarea stilului de muncă al managerilor.

Cuvinte-cheie: ştiinţa managerială, management, perfecţionare, metode, subor-
donaţi, conştiinţă profesională, stil de muncă, manageri.

Summary
Management professional organization, regardless of its specific means, in parti-

cular, raising the level of skill in the art, learning the principles of modern management, 
improving the style and methods of work with subordinates, growing receptivity to new 
and not least raising the level of professional awareness and civic managers.

Today, science offers a wide range of management tools and models to obtain ma-
nagerial performance. In police work, especially in the context of European integration, 
performance management is inextricably linked to improving work style of managers.

Keywords: knowledge management, management, training methods, subordina-
tes, professional awareness, work style, managers.

Profesionalizarea managementului organizaţiei, indiferent de specifi-
cul acesteia, presupune, în special, ridicarea nivelului de pregătire în dome-
niu, însuşirea principiilor managementului modern, perfecţionarea stilului 
şi metodelor de muncă cu subordonaţii, cultivarea receptivităţii faţă de nou 
şi nu în ultimul rând ridicarea nivelului de conştiinţă profesională şi civică a 
managerilor.

În prezent, ştiinţa managerială oferă o gamă diversificată de instru-
mente şi modele pentru a se obţine performanţă managerială. În activitatea 
de poliţie, mai ales în contextul integrării europene, performanţa manageria-
lă este indisolubil legată de perfecţionarea stilului de muncă al managerilor.
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Referitor la stilul de muncă al managerului, vom afirma că este influ-
enţat direct de propriul temperament. Este ştiut că fiecare tip de tempera-
ment tinde în mod natural către un anumit tip de a conduce. De exemplu, 
colericul care este predispus la metode autoritare, în timp ce melancolicul 
tinde spre cele tolerante. În afară de temperament, pregătirea managerului 
exercită o influenţă însemnată asupra stilului de muncă. Cu cât nivelul de 
pregătire este mai ridicat, cu atât sunt mai accesibile metodele participative 
manageriale. O altă influenţă este determinată de motivaţie, adică de intere-
sul managerului pentru activitatea unităţii respective. 

Stilul de muncă al managerului vădeşte comportamentul general al 
acestuia. El este organic legat de metodele şi mijloacele care se utilizează în 
întregul proces managerial. Acest stil trebuie să fie diferenţiat în funcţie de 
condiţiile şi sarcinile societăţii comerciale, de gradul de dezvoltare al salari-
aţilor. Stilul de muncă al managerului trebuie să se caracterizeze prin încre-
dere, îmbinată cu exigenţă şi cu respectul faţă de salariaţi.

Stilul de muncă al managerului şi al echipei manageriale nu reprezintă 
o noţiune abstractă. Stilul reprezintă modul propriu de a se exprima al unui 
manager sau echipe manageriale, o metodă sau o manieră de lucru, de inter-
pretare, un mod sau altul de a fi, de a acţiona, de a se comporta [6].

Stilul de muncă al managerului este strâns legat de calităţile şi per-
sonalitatea celui ce îl exercită şi de modul în care foloseşte timpul avut la 
dispoziţie. Acestea din urmă au influenţă asupra profesiunii şi stabilesc ele-
mentele de legătură dintre profesiune şi stil. De regulă, se atribuie omului 
un stil numai atunci când are o personalitate bine definită şi reuşeşte să o 
valorizeze prin atitudine şi activitate.

Stilul de muncă al managerului poate fi apreciat şi ca un anumit mod 
de influenţare practică a salariaţilor pe baza statutului, a principiilor şi nor-
melor activităţii în organizaţia respectivă. Prin stil de muncă vom înţelege 
modul personal de a gândi, acţiona şi comporta, al managerului în procesul 
de conducere. Stilul de muncă, de asemenea, exprimă o mulţime de metode, 
modalităţi de a acţiona, pe care managerul ştie să le aplice la specificul socie-
tăţii comerciale [4]. Pentru aceasta, managerul apelează uneori la fermitate, 
alteori la flexibilitate şi motivaţie. Stilul de muncă poate fi privit ca un sistem 
de modalităţi de acţiune cu scop bine determinat, un sistem de metode de 
intervenţie în activitatea salariaţilor prin influenţarea lor activă.

Contactul dintre manager sau echipa managerială şi angajaţi are un 
caracter funcţional, în sensul că fiecare trebuie să-şi îndeplinească atribuţi-
ile şi rolul său.

La angajarea în rândul organelor interne funcţionează principiul ie-
rarhic, unde absolut orice post de manager este ocupat prin concurs, după 
ce candidaţii fac dovada cunoştinţelor profesionale şi a aptitudinilor mana-
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geriale [2].
În acest proces, apare necesitatea social-umană, etică, în sensul că ma-

nagerul să asculte cu solicitudine şi atenţie pe angajaţi şi să facă eforturi de 
a soluţiona cererile acestora, iar atunci când nu este posibil, să le explice cu 
răbdare şi bunăvoinţă motivul, adică nu este îngăduit de lege, regulament 
etc. 

În întreaga sa activitate, managerul trebuie să ţină seama de dorinţa 
fiecărui salariat de a i se recunoaşte personalitatea sau de a-şi rezolva anu-
mite interese.

Doctrinarul W.J. Reddin porneşte de la propria teorie tridimensiona-
lă a conducerii, potrivit căreia valoarea unui şef este dată de preocuparea 
pentru sarcini, preocuparea pentru contacte şi preocuparea pentru randa-
ment, evidenţiază următoarele opt tipuri de stiluri manageriale, cărora le 
corespund opt tipuri de manageri. Vom detalia în continuare aceste tipuri 
de manageri [5]: 

1. Tipul negativ, care nu posedă aproape nici una din cele trei carac-
teristici, având în general slabe trăsături de manager, lipsit de interes, evită 
problemele în general şi pe cele specifice în special, nu acceptă inovaţiile şi 
nici propunerile ce vin de la subordonaţi, iar prin întregul său comporta-
ment îşi demoralizează colaboratorii;

2. Birocratul care se ocupă de randament în cadrul unor reguli rigide, 
emite puţine idei, nu încurajează pe subalterni, neglijează îndeplinirea sarci-
nilor şi subestimează contactele umane;

3. Altruistul este interesat de relaţiile umane, îndeosebi, urmăreşte 
crearea unei atmosfere cordiale şi plăcute, ceea ce atrage un randament slab 
şi dezorganizare; 

4. Promotorul este atras de randament în activitate şi strâns legat de 
oameni, stimulează şi atrage în activităţi pe colaboratorii săi, dezvoltându-le 
interesul şi creând o atmosferă favorabilă de muncă; 

5. Autocratul situează sarcinile de moment înaintea oricăror altor 
considerente, neglijează relaţiile cu salariaţii în favoarea realizării sarcinilor 
şi obţinerii unui randament crescut, consideră că salariaţii trebuie să fie con-
strânşi, controlaţi, dirijaţi şi ameninţaţi ca să obţină un randament bun de la 
ei, respinge iniţiativele personale, înăbuşă orice conflict, creează un climat 
psihosocial de anxietate;

6. Autocratul cu bunăvoinţă este preocupat atât de randament, cât şi 
de sarcini, acordă atenţie problemelor organizaţiei, ştie să-i facă pe oameni 
să execute ceea ce le cere fără ca ei să se irite;

7. Ezitantul sau oscilantul este preocupat de sarcini şi contacte, cu 
interes scăzut pentru rezultate, nu formuleată decizii decât presat de eveni-
mente, stimulează pe alţii dar în măsură redusă, este înclinat spre compro-
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misuri;
8. Realizatorul sau managerul profesionist insistă pe organizarea 

eficace a eforturilor colaboratorilor pentru obţinerea de rezultate, pretinde 
de la salariaţi un randament ridicat, cunoaşte calităţile şi defectele colabo-
ratorilor şi lucrează cu ei în mod diferenţiat, eficient, deoarece se angajează 
atât pe plan uman, cât şi pe cel de producţie, este receptiv la părerile altora, 
dovedeşte pricepere în soluţionarea situaţiilor conflictuale.

În prezent, nu există un singur model acceptat de management practic 
în cadrul forţelor poliţieneşti şi nici nu ar trebui să existe. Un conţinut prac-
tic al stilului de muncă managerial  trebuie să fie adecvat scopurilor şi va fi 
diferit atât de la o formaţiune la alta, cât şi în cadrul aceleiaşi structuri.

Considerăm că principalele particularităţi ale unui conţinut practic al 
stilului de muncă managerial poliţienesc ar putea fi [1]: 

1. Claritatea stabilirii rolurilor şi responsabilităţilor autorităţilor poli-
ţieneşti, ale şefului poliţiei şi ale managerilor de la toate nivelurile de func-
ţionare;

2. O schemă care leagă funcţionarea, pe de o parte, cu planificarea cor-
porativă, sursele bugetare la dispoziţie şi managementul resurselor, pe de 
altă parte;

3. Procesul de analizare şi revizuire a performanţei forţelor poliţie-
neşti să aparţină şefului poliţiei, care să se implice activ;

4. Există structuri, corespondente la toate nivelurile pe verticală şi pe 
orizontală, de evaluare a performanţei şi de angajare a răspunderii persona-
lului instituţiei de la nivelul departamentelor atât operaţionale, cât şi auxi-
liare;

5. Recunoaşterea, aprecierea unei funcţionări bune, precum şi o moni-
torizare atentă şi strictă acolo unde se înregistrează deficienţe;

6. O evidentă cultură politică organizaţională de îmbunătăţire a acti-
vităţii;

7. Priorităţi clar articulate şi exprimate, care sunt cunoscute şi înţelese 
la toate nivelurile, de comandă şi execuţie (întregului personal);

8. Retrospective ale dezvoltării performanţei individuale şi estimări 
legate direct de funcţionare;

9. Informaţii şi date precise, oportune şi relevante sunt folosite pentru 
a fundamenta procesul de luare a deciziilor;

10. Datele cu privire la performanţă sunt captate cu uşurinţă şi rapor-
tate cu claritate.

Managerul învestit cu atributul conducerii trebuie să posede o serie de 
calităţi, cum ar fi: spirit de organizare, de observaţie, de cuprindere a proble-
melor, capacitate de motivare şi angajare a oamenilor, o bună cunoaştere din 
interior a  problemelor tehnice, organizatorice, tăria morală de a aprecia, ju-
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deca, decide, autoritate şi prestigiu, credibilitate în tot ceea ce afirmă etc. [7].
Orice manager poate utiliza un anume stil de conducere, efectele aces-

tuia punându-şi amprenta asupra climatului de muncă, asupra atitudinii faţă 
de sarcinile de serviciu ale subordonaţilor, asupra motivaţiei şi rezultatelor 
acţiunilor.

Managerul este cel care influenţează activ închegarea grupului din 
subordinea sa, înrâurind procesul de formare şi menţinere a coeziunii pe 
două căi: indirect, prin stilul său de muncă, reflectat în calitatea situaţiei din 
grup, precum şi în mod direct, prin activitatea conştientă, deliberat îndrep-
tată spre crearea şi menţinerea coeziunii grupului [3]. 

Creând condiţii, care favorizează acţiunea factorilor cu funcţii coezi-
ve, managerul are în acelaşi timp în vedere că principala cale de realizare şi 
menţinere a coeziunii colectivului este instaurarea unor relaţii regulamenta-
re principiale, caracterizate prin încredere, respect, ajutor, spirit colectiv [8].

Stilul de conducere este în primul rând influenţat de nivelul ierarhic 
al managerului. Reieşind din acest stil, se pot forma patru distincte căi de 
management: 

Democratic: Creează decizia participativ; supervizează îndeaproape 
poliţiştii;

Autocrat: creează decizia unilateral; supervizează îndeaproape poli-
ţiştii; 

Permisiv democrat: creează decizia participativ; li se permite subordo-
naţilor să ia decizii în ceea ce priveşte desfăşurarea muncii lor; 

Permisiv autocrat: creează decizia unilateral; li se permite subordona-
ţilor să ia decizii în ceea ce priveşte desfăşurarea muncii lor.

Ceea ce se impune însă cu preponderenţă la managerii poliţişti este 
faptul că trebuie să-şi ajusteze stilul de muncă în concordanţă cu situaţia 
care li se prezintă (spre rezolvare). Managementul eficient în sistemul poli-
ţienesc este tot mai interesat de creşterea eficienţei activităţii personalului. 
Perfecţionarea stilului şi metodelor de muncă în activitatea managerului po-
liţist se datorează nu de puţine ori aplicării unor diverse metode specifice 
domeniilor şi stilului de muncă.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМ ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВОПОРЯДКУ

Анна Валентинівна ЛАНДІНА,
к.ю.н., старший науковий співробітник відділу

проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Резюме
Основоположні права і свободи закріплені у виді стандартів у міжнарод-

них та національних нормативно-правових актах і їх дія розповсюджується рів-
ною мірою на осіб, потерпілих від злочину, осіб, винних у вчиненні цих злочинів, а 
також осіб, що здійснюють діяльність з охорони правопорядку. Поліцейськими 
найчастіше вчинюються такі протиправні діяння, що порушують права лю-
дини, як обмеження особистої свободи та недоторканності (шляхом незакон-
ного затримання або арешту), посягання на честь та гідність, катування та 
жорстоке поводження, застосування сили щодо особи, яка вчинила криміналь-
не правопорушення. Підвищення рівня дотримання прав людини поліцейськими 
можна досягти шляхом розвитку правосвідомості самих поліцейськими: під час 
навчання та при підготовці до практичної діяльності поліцейських акцентува-
ти увагу на тому, що права людини, незалежно від того, чи є вона потерпілим, 
чи правопорушником, є невід’ємними, і у своїй діяльності поліцейські зобов’язані 
дотримуватися  тих основоположних принципів, які закріплені у національних 
та міжнародних нормативно-правових актах. У цьому вирішальну роль повин-
ні відіграти не лише механізми внутрішнього та зовнішнього контролю над 
діяльністю поліцейських, але й усвідомлення самими працівниками органів за-
безпечення правопорядку прав і свобод людини. Найбільшу ефективність у цьому 
здатна забезпечити саме виховно-просвітницька діяльність щодо роз’яснення 
сутності та необхідності дотримання прав і свобод суб’єкта злочину.

Ключові слова: орган забезпечення правопорядку, поліція, права і свободи 
людини, національна безпека, суб’єкт кримінального правопорушення

Summary
Fundamental rights and freedoms are enshrined in the form of standards in 

international and national regulations and their effect extends equally to victims of 
crime, persons guilty of these crimes, as well as persons engaged in law enforcement. 
Police officers most often commit such illegal acts as violating human rights, such as 
restriction of personal liberty and inviolability (by unlawful detention or arrest), assault 
on honor and dignity, torture and ill-treatment, and the use of force against a person 
who has committed a criminal offense. Improving the level of respect for human rights 
by police officers can be achieved by developing the legal awareness of police officers 
themselves: during training and in preparation for practical activities of police officers, 
emphasize that human rights, regardless of whether they are victims or offenders, are 
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inalienable. and in their activities, police officers are obliged to adhere to the fundamental 
principles enshrined in national and international regulations. Not only the mechanisms 
of internal and external control over the activities of the police should play a crucial 
role in this, but also the awareness of human rights and human rights law enforcement 
officers themselves. The most effective in this can be provided by educational activities 
to explain the nature and necessity of the rights and freedoms of the subject of the crime.

Key words: law enforcement agency, police, human rights and freedoms, national 
security, subject of criminal offense.

Орган забезпечення правопорядку в країні – це гарант законності 
у суспільстві. Своєю діяльністю працівники цього органу (поліцейські) 
мають забезпечувати національну безпеку на всіх рівнях, і у першу 
чергу природні та конституційні права та свободи людини. Врахову-
ючи принцип рівності, поліцейські однаковою мірою повинні забезпе-
чувати захист прав як потерпілих осіб чи осіб, яким реально загрожує 
небезпека, так і осіб, які вчинюють правопорушення (з урахуванням 
певних законом визначних обмежень). Але чи є так на практиці, чи за-
безпечуються права правопорушника – суб’єкта злочину або особи, яка 
підозрюється у вчиненні правопорушення, належним чином?

Суб’єкт злочину – це не лише ключова фігура злочинного діян-
ня (саме ця особа як правило виконує об’єктивну сторону злочину), 
але і один із найважливіших учасників кримінального провадження, 
оскільки саме він є носієм кримінально-правових відносин, які вини-
кають між злочинцем і державою. І у цих правовідносинах, як і у інших 
суспільних відносинах, в яких перебуває особа, потрібно притримува-
тися певних принципів, одним з яких є дотримання прав, інтересів та 
основоположних свобод людини.

Основоположні права і свободи людини закріплені у Загальній 
декларації прав людини 1948 року (далі Декларація) та Європейській 
конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року (далі 
Конвенція) і викладені у цих документах у виді стандартів1. До стан-
дартів, на яких має здійснюватися діяльність поліцейських, належать 
наступні:

- всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 
правах (ст. 1 Декларації);

- кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголо-

1 Під європейськими стандартами розуміють угоду про мінімальні вимоги до певного 
об’єкту регулювання – у даному випадку до регулювання відносин по забезпеченню 
прав людини.
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шені Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, ре-
лігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального 
походження, майнового, станового або іншого становища; не повинно 
проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового 
або міжнародного статусу країни чи території, до якої людина нале-
жить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, 
несамоврядованою або інакше обмеженою у своєму суверенітеті (ст. 2 
Декларації);

- кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту не-
доторканність (ст. 3 Декларації, ст. 2 Конвенції); 

- ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюд-
ського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покаран-
ня (ст. 5 Декларації); заборона катувань (ст. 3 Конвенції); 

- всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різни-
ці, на рівний їх захист законом; усі люди мають право на рівний захист 
від якої б то не було дискримінації, що порушує Декларацію, і від якого 
б то не було підбурювання до такої дискримінації (ст. 7 Декларації); 
користування правами та свободами має бути забезпечене без дискри-
мінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного чи соціального похо-
дження, належності до національних меншин, майнового стану, народ-
ження, або за іншою ознакою (ст. 14 Конвенції);

- ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або  
вигнання (ст. 9 Декларації); кожен має право на свободу та особисту 
недоторканність; нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких 
випадків і відповідно до процедури, встановленої законом (ст. 5 Кон-
венції);

- кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в 
інших країнах і користуватися цим притулком; це право не може бути 
використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчи-
ненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і прин-
ципам Організації Об›єднаних Націй (ст. 14 Декларації);

- кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, 
при якому права і свободи, викладені в Декларації, можуть бути повні-
стю здійснені (ст. 28Декларації); 

- кожна людина має обов›язки перед суспільством, у якому тіль-
ки й можливий вільний і повний розвиток її особи; при здійсненні 
своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких об-
межень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення на-
лежного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення спра-
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ведливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту 
в демократичному суспільстві; здійснення цих прав і свобод ні в якому 
разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об›єднаних 
Націй (ст. 29 Декларації);

- ніщо у Декларації не може бути витлумачено як надання будь-
якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-
якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і сво-
бод, викладених у цій Декларації (ст. 30 Декларації).

Ці стандарти (а також інші, передбачені у Декларації та Кон-
венції) стосуються усіх суб’єктів, що включені у сферу дії відповідних 
нормативно-правових актів. Оскільки вказані міжнародні норматив-
но-правові акти стосуються кожної людини без виключення, дія вклю-
чених у ці акти норм розповсюджується рівною мірою на осіб, потерпі-
лих від злочину, осіб, винних у вчиненні цих злочинів, а також осіб, що 
здійснюють діяльність з охорони правопорядку. 

Дані положення регламентовано як національними норматив-
но-правовими актами, так і міжнародними документами. Так, зокрема, 
положення щодо обов’язку дотримання вказаних положень закріпле-
не у  Міжнародних стандартах для органів з підтримки правопорядку, 
розроблених ООН у 1996 р. [1] (далі – Міжнародні стандарти):

- міжнародне законодавство з прав людини є юридично обов’яз-
ковим для всіх держав-членів і їх представників, у тому числі службо-
вих осіб з підтримки правопорядку; 

- службові особи по підтримці правопорядку зобов’язані знати і 
застосовувати міжнародні стандарти з прав людини;

- службові особи з підтримки правопорядку постійно поважають 
і дотримуються закону;

- службові особи з підтримки правопорядку постійно виконують 
покладені на них законом обов’язки, здійснюючи службу у суспільстві 
та захищаючи усіх осіб від протиправних актів у відповідності до висо-
кого ступеню відповідальності, яка вимагається їх професією;

- службові особи з підтримки правопорядку поважають і захища-
ють людську гідність і підтримують та захищають права людини по 
відношенню до всіх осіб;

- всі дії поліції дотримуються принципів законності, необхідно-
сті, відсутності дискримінації, пропорційності та гуманності;

- при захисті і служінні суспільству поліція не проводить неза-
конного розмежування (дискримінації) за будь-якими ознаками; 

Поліцейське розслідування, арешт, тримання під вартою, засто-
сування сили та вогнепальної зброї, здійснювані поліцією, так само 
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врегульовані Основними принципами застосування сили та вогне-
пальної зброї посадовими особами по підтримці правопорядку [2] і за-
кріплені у вже вказаних Міжнародних стандартах.

І саме у Міжнародних стандартах міститься вказівка (поряд із 
іншими), яка вказує на певні моменти щодо захисту прав людини у 
діяльності органів забезпечення правопорядку: повинні бути розро-
блені ефективні механізми, що забезпечать внутрішню дисципліну 
і зовнішній контроль, а також ефективний нагляд над службовими 
особами з підтримки правопорядку. І це важливе зауваження повинно 
бути враховано при вирішенні питань підвищення ефективності пра-
воохоронної діяльності.

Як показує практика, поліцейськими найчастіше вчинюються 
такі протиправні діяння, що порушують права людини, як обмеження 
особистої свободи та недоторканності (шляхом незаконного затриман-
ня або арешту), посягання на честь та гідність, катування та жорстоке 
поводження, застосування сили щодо особи, яка вчинила криміналь-
не правопорушення. Так, зокрема, вказується, що у діяльності поліції 
найбільш поширеним явищем є незаконне затримання [3]. Також дуже 
часті випадки порушення прав та основоположних свобод людини з 
боку працівників поліції у виді насильницьких дій різного характеру 
[4]. І супутньою проблемою у цьому випадку є те, що, незважаючи на 
злочинність кожного випадку незаконного затримання, реальної від-
повідальності за такі практично не настає, а до суду доходять одиниці 
справ про подібні кримінальні правопорушення.

Порушення прав людини працівниками поліції, навіть тієї, що 
вчинила кримінальне правопорушення, - це явище, яке не повинно 
мати місця у демократичні правовій державі. Але цього можна досягти 
лише піднявши правосвідомість самих поліцейських на вищий рівень. 
Тому, під час навчання та при підготовці до практичної діяльності по-
ліцейських потрібно акцентувати увагу на тому, що права людини, 
незалежно від того, чи є вона потерпілим, чи правопорушником, є не-
від’ємними, і у своїй діяльності поліцейські зобов’язані дотримувати-
ся  тих основоположних принципів, які закріплені у національних та 
міжнародних нормативно-правових актах. І у цьому вирішальну роль 
повинні відіграти не лише механізми внутрішнього та зовнішнього 
контролю над діяльністю поліцейських, але, в першу чергу, усвідом-
лення самими працівниками органів забезпечення правопорядку прав 
і свобод людини, що є невід’ємними у будь-якій життєвій ситуації. 
І найбільшу ефективність у цьому здатна забезпечити саме вихов-
но-просвітницька діяльність щодо роз’яснення сутності та необхідно-
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сті дотримання прав і свобод суб’єкта злочину. Адже дотримання вка-
заних вище стандартів виступає додатковою гарантією забезпечення 
прав суб’єктів злочинів у процесі застосування норм кримінального 
законодавства щодо призначення покарання.
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AUTOPSIA VIRTUALĂ (VIRTOPSIE) – REALITATE SAU HIMERĂ.
METODE INOVAȚIONALE ÎN SFERA TANATOCRONOLOGIEI
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Rezumat
Autopsia a reprezentat mereu atât o sursă primordială de probă, cât şi un re-

per al organelor de urmărire penală în vederea orientării acţiunilor lor în procesul des-
coperirii infracţiunilor de omor sau de moarte în condiţii suspecte. Descoperirea unor 
infracţiuni de omor necesită permanent atât perseverenţă şi înalt profesionalism din 
partea persoanelor ce investighează faptele, cât şi existenţa unei baze logistice coerente 
în vederea asigurării organelor de drept cu mijloacele necesare realizării cu succes a 
activităţii lor. Complexitatea stratagemelor criminale precum şi natura mijloacelor de 
acţiune utilizate de persoanele cărora li se incriminează aceste fapte implică necesitatea 
aplicării noilor tehnologii şi resurse umane în vederea extrapolării aspectului latent al 
crimei comise. Examenul virtual (virtopsy) pare a fi o soluţie adecvată acestei exigenţe 
stringente.

Cuvinte-cheie: infracţiune de omor, virtopsy, autopsie psihologică, concentraţia 
amino-acizilor liberi în umoarea vitroasă a globulului ocular şi lichidului cerebrospinal, 
laser scanner 3D.

Summary
The autopsy has always been both a primary source of evidence and a benchmark 

for criminal prosecution bodies in order to guide it’s actions in the process of discove-
ring the crimes of murder of death in suspicious conditions. The discovery of murder 
crimes permanently requires both perseverance and high professionalism on the part of 
the persons investigating the facts, as well as the existence of a coherent logistical base 
in order to ensure the law enofrcement bodies with the necessary means to successfully 
carry out it’s activity. The complexity of the criminal strategies as well as the nature of 
the means of action used by the persons who are incriminated for these deeds, imply the 
need to apply new technologies and human resources in order to extrapolate the latent 
aspect of the crime commited. Virtual examination (virtopsy) seems to be an appropriate 
solution  to this stringent requirement.

Keywords:  crimes of murder, autopsy, virtopsy, free amino acid concentrations in 
vitreous humor and cerebrospinal fluid, psychological autopsy, laser scanner 3D.

Introducere. Expertiza medico-legală reprezintă un procedeu cu ca-
racter practic, care utilizează datele ştiinţifice medico-legale în soluţionarea 
problemelor de ordin penal şi civil cu respectarea cerinţelor normelor de 
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drept în vigoare. Sfera competenţei expertizei medico-legale cuprinde urmă-
toarele obiecte de investigaţie: a) persoanele agresate (victimele, bănuiţii); 
b) cadavrele persoanelor decedate prin moarte violentă sau suspectate de 
aceasta; c) diverse corpuri delicte şi mijloace cu ajutorul cărora s-a produs 
fapta infracţională; d) materialele dosarelor penale sau civile, alte documen-
te medicale [1].

Autopsia tradiţională reprezintă sursa primordială de probaţiune pen-
tru organele de urmărire penală în cercetarea infracţiunilor de omor, prin 
procurarea de către acestea a surselor de probă şi a indicaţiilor practice în 
vederea orientării anchetei penale şi stabilirii complexului de măsuri opera-
tiv-investigative care necesită o realizare neîntârziată. În pofida acestui fapt, 
practica medico-legală a înregistrat şi eşecuri în acest sens, fiind impotentă 
în soluţionarea obiectivelor activităţii sale practice.

Autopsia medico-legală tradiţională prezumă o intervenţie de spe-
cialitate cu caracter invaziv, deoarece implică leziunea ţesuturilor moi cu 
secţionarea ulterioară a ţesuturilor osoase în vederea prelevării probelor 
biologice pentru efectuarea examenelor biologice, toxiconarcologice şi his-
tologice necesare. O altă circumstanţă peculiară este reprezentată de carac-
terul ireversibil al intervenţiei sale; de facto, prelevarea probelor biologice 
presupune o denaturare a integrităţii structurale a ţesuturilor, excluzând re-
petarea operaţiunilor de acest gen. Problematica elucidării cauzelor de deces 
poate fi determinată suplimentar de factorul uman prin fapte intenţionate 
sau prin simplul fapt de neglijenţă [6].

În vederea eliminării acestor eventuale problematici savanţii Richard 
Dirnhofer şi Michael J. Thali în anul 2000 au dat naştere proiectului de stu-
diu cu privire la virtopsie, demonstrând tuturor importanţa utilizării apara-
telor tehnice de ultimă generaţie cum ar fi: TC spiral sau multistrat, RM 1,5 
Tesla care permit modernizarea precum şi lărgirea spectrului de posibilităţi 
în cadrul examenului medico-legal tradiţional – autopsia.

Virtopsia reprezintă punctul de tangenţă a două discipline medicale 
care ar fi radiodignostica şi medicina legală, ea reprezintă în acelaşi timp nu 
doar evoluţia, ci şi o adevărată revoluţie în sfera medicinii legale contempo-
rane. Termenul ,,virtopsia” a fost inventat de profesorul Richard Dirnhofer, 
directorul Facultăţii de „Medicină legală” a Universităţii din Berna şi care 
reprezintă fuziunea cuvintelor ,,virtual” şi ,,autopsie” [2, p. 1-11].

Valoarea expertizei medico-legale pentru organele de drept se expri-
mă prin contribuţia adusă la descoperirea actelor criminale, iar valoarea 
probatorie a expertizei medico-legale constă în folosirea informaţiilor şi a 
posibilităţior reale pentru demonstrarea legăturilor de cauzalitate dintre 
faptele antisociale şi consecinţele lor asupra victimelor agresate, evident, 
fără astfel de examinări importante, normele juridice privitoare la proteja-
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rea drepturilor omului, la viaţă şi sănătate ar fi minimalizate esenţial. Scopul 
principal al expertizei medico-legale în cadrul cercetării cadavrelor constă 
în analiza informaţiilor de cauzalitate obţinute şi în prezentarea rezultatelor 
într-o formă accesibilă organelor de drept. Concluziile expertului trebuie să 
corespundă întotdeauna setului de întrebări adresate pentru soluţionare. În 
procesul stabilirii diagnosticului şi identificării unităţii nozologice principa-
le, medicul legist apreciază legătura de cauzalitate dintre toate procesele pa-
tologice depistate şi deces, astfel fiind elucidat lanţul tanatogenerator. Chiar 
dacă organul de urmărire penală nu ridică în faţa expertizei medico-legale 
problema legăturii de cauzalitate, aceasta este soluţionată de medic odată cu 
stabilirea diagnosticului şi tanotogenezei [7, p. 125-129].

Până nu demult părea a fi imposibil a imagina aspectul Rx (normal, nu 
patologic) al organelor interne ale unui cadavru la stadiul descompunerii, 
formării de gaze, al fazei lividităţilor cadaverice (livor mortis) sau de modi-
ficare a temperaturii corporale. Pe parcursul anilor progresul tehnico-ştiin-
ţific şi îndeosebi cel medico-legal a înregistrat succese colosale în domeniul 
imaging post-mortem.

Diferenţa substanţială dintre imagining-ul unei persoane vii şi cel post-
mortem deseori pare a fi şi până în prezent o adevărată enigmă, cum ar fi, 
spre exemplu, cazul determinării unei hemoragii intracerebrale. O diversitate 
întreagă de descoperiri radiologice post-mortem la prima vedere banale, cum 
ar fi bulele de gaze generate în urma procesului de putrefacţie, rămân a fi un 
spaţiu până la etapa actuală neexplorat de persoana medicului radiolog.

Subiecte precum edemul cerebral, hiperdensitatea sinusului sagital, 
precum şi gazul intrahepatic sunt bine cunoscute medicului radiolog, dar în 
amploarea sa posedă o semnificaţie diversă, ba chiar diametral opusă con-
cepţiilor cu privire la o persoană decedată, indiferent de procesele biologice 
care decurg într-un organism viu. De regulă, gazul intravenos hepatic poate 
să indice o anumită cauză a decesului unei persoane, şi nemijlocit prezenţa 
acestuia în corpul neînsufleţit certifică doar consecinţa unei traume deschi-
se sau a prezenţei unei descompuneri.

Diferit de imaginile clinice ale corpului viu, imagining-ul post-mortem 
prezintă o adevarată  stenahorie în necesitatea asigurării unui contrast in-
travenos după arestul circulator, spre exemplu, analiza unor leziuni vascula-
re în astfel de cazuri se va dovedi a fi mai dificilă, mai puţin sensibilă sau nu 
atât de specifică.

În cazul aplicării imagining-ului post-mortem, este absolut necesar să 
conştientizăm şi să ţinem cont de complexitatea modificărilor bio-fiziologice 
în organismul uman după moarte, pentru a evita confundarea acestora cu 
semnele patologice ce urmează a fi relevate şi documentate în mod adecvat.

Unul dintre avantajele virtopsiei este reprezentat de faptul absenţei 
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artefactelor generate de mişcare, de respiraţie, de peristaltism intestinal şi 
de pompa cardiacă, în afara eliminării problemei de expunere razelor X, cu 
excluderea oricărei limitări în acest context.

De fapt, absenţa mijlocului de contrast în parte este compensată de 
calitatea excelentă a imaginilor obţinute prin intermediul acestei tehnologii 
inovative, în condiţiile lipsei unor mişcări cardiace sau respiratorii.

Utilizarea metodologiei TC în sfera tanatologică va facilita în mod ex-
ponenţial investigarea cazurilor cu implicarea leziunilor provocate de arme-
le albe sau de foc, iar cu aceasta identificarea orificiului de intrare şi ieşire 
a unui proiectil din cutia craniană, la faza ante- sau post-mortem. În ambele 
cazuri va fi posibilă relevarea fragmentelor de oase pe tot parcursul traiecto-
riei glontelui, de la penetrare până la părăsirea craniului victimei [1].

La fel de utilă această metodă de investigare pare a fi în cazurile de 
strangulare sau asfixie. Deseori medicii legişti sunt solicitaţi să se pronunţe 
referitor atât la intensitatea, cât şi la gradul pericoluzităţii atacului suportat 
de victima care a supraveţuit acestuia. Simplul examen clinic nu pare a fi de 
mare folos practic, pe când examenul TC înregistrează posibilităţi majore în 
vederea depistării unei hemoragii cutanee, subcutanee, musculare (deseori 
este implicat muşchiul sternocleidomastoidian şi platisma), leziuni precum 
şi deformări ale cartilajului laringean, edeme şi hemoragii în ganglionii lim-
fatici, examenul TC post-mortem posedă o sensibilitate majoră, în diagnosti-
carea unei fracturi a osului hioid, spre deosebire de clasicul examen autoptic.

Ruptura traumatică a aortei rezultă mai evidenţiată prin aplicarea TC 
cu aplicarea mijlocului de contrast la persoana vie. În cazul TC post-mortem 
fără utilizarea contrastului deseori nu este posibilă vizualizarea acesteia, 
deşi utilizarea combinată a TC şi RM creşte posibilităţile diagnosticării de la 
75% la 100% [2, p. 1-11].

Deseori, rezoluţia pe care o oferă examenul TC sau RM este insufici-
entă pentru a da explicaţii unor întrebări delicate de ordin medico-legal. Ca 
răspuns la aceste stringente exigenţe a fost elaborată ideea analizei prin me-
toda micro-TC sau micro-RM a ţesuturilor umane. Spre exemplu, analizarea 
unui ţesut osos afectat de o armă albă sau cazul stabilirii tipologiei armei de 
foc folosită de infractor. Tehnologia micro-TC a fost elaborată în cadrul In-
stitutului de Fizică Medicală din oraşul Erlangen, Germania şi reprezintă un 
mijloc tehnic apt de a crea mape 3D ale campioanelor cu diametrul de la 4 la 
40 mm, cu o definiţie spaţială exprimată în micrometri. Aceste noi tehnologii 
deschid noile orizonturi ale aşa-numitei histologii virtuale [3].

Această inovaţie permite combinarea metodicii de investigare de tip ne-
invaziv cu cea minimal invazivă, oferă posibilitatea de a cerceta corpul uman 
de experţii din sfera citologiei, histologiei, analizei chimice şi microbiologice.

Spre deosebire de metoda tradiţională de documenatare a rezultate-
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lor unei expertize medico-legale (care deseori este irecuperabilă din cauza 
incinerării corpului, descompunerii acestuia sau organizării funerariilor), 
documentarea prin metoda efectuării expertizei virtuale permite conserva-
rea perpetuă a informaţiilor examenului efectuat în format electronic, iar 
cu aceasta şi disponibilitatea acestora ca surse de probă atât în prezent, cât 
şi pe viitor (freezing). Documentarea de tip digital este memorizată prin in-
termediul suportului PACS (picture archiving and communication system), 
sistem operativ de ultimă generaţie a arhivării şi transmiterii de imagini 
diagnostice digitale, care permite prelucrarea imaginilor salvate, precum şi 
reconstrucţia în formatul 3D.

În Spania, la spitalul universitar San Carlo din oraşul Madrid actual-
mente se desfăşoară cursuri de studiu cu referire la utilizarea ultrasonogra-
fiei asupra cadavrelor, un proiect de cercetare cu denumirea „ECOPSY”. În 
cadrul acestuia au fost examinate 130 de cadavre, cărora le-a fost exportat 
în mod eco-dirijat eşantioane de ţesuturi, anterior efectuării autopsiei. Uti-
lizarea acestei metode este recomandată în cazurile persoanelor decedate 
de maladii infecţioase a căror cercetare prin metode tradiţionale ar pune în 
grav pericol viaţa şi sănătatea anatomopatologului.

„Călcâiul lui Ahile” (punctul vulnerabil) al virtopsiei este absenţa mij-
locului de contrast, fapt care determină o dificultate ulterioară în studierea 
sistemului cardiovascular. Un examen post-mortem cu mijloc de contrast ar 
putea fi de mare folos medicinii legale contemporane. În Elveţia, în prezent, 
în caz de necesitate, se realizează angiografia post-mortem.

A fost inventată o nouă metodă care reproduce în mod artificial acţiu-
nea pompei cardio-circulatoare, prin intermediul unui aparat de tip inimă-
plămân modificat, care permite perfuzia lichidului sub o presiune controla-
tă. Se utilizează un lichid de perfuzie care substituie sângele uman precum şi 
un mijloc de contrast compatibil cu lichidul injectat. Sunt utilizate soluţii de 
ulei colorate cu sudan roşu, care posedă capacitatea de a se răspândi prin va-
sele sangvine, în ţesuturile limitrofe, şi nu rezultă că ar fi edemate. Soluţiile 
de ulei sunt marcate cu contrast liposolubil „Lipidol Ultrafluid”.

La început, sunt introduse canule în două vase sangvine: în arteră pen-
tru introducerea soluţiei şi în venă pentru a permite ieşirea acestuia.  Ulte-
rior acestea sunt conectate la aparatul de tip inimă-plămân şi se generează 
circulaţia de tip artificial, care permite pomparea lichidului oleos prin vasele 
sangvine; acesta va apărea în canula venoasă împreună cu sângele restant în 
cadavru şi micile coagulări. După 2-5 min. de circulaţie artificială, este intro-
dus lichidul Lipidol Ultrafluid care, ulterior, va permite nu numai relevarea 
imaginilor prin metoda RX tradiţional sau MSCT,  dar şi fixarea cu memori-
zarea acestora la un interval de câteva minute una de la alta [4].

În viitorul apropiat se prevede crearea unui vitorobot, un sistem ope-
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raţional de tip cibernetic care ar pemite combinarea mijloacelor 3D surface 
scanner, radiological scanner, angiografia post-mortem, biopsia, micro-TC şi 
micro-RMN [5, p. 9-16].

Metode invovaţionale în sfera tanatocronologiei
Similar fenomenului infracţional care îşi perfecţionează in perpetuo 

manifestările, medicina legală a înregistrat recent reuşite performante în 
ceea ce priveşte sfera tanatocronologiei, implementând metode ştiinţifice 
noi eficiente în vederea stabilirii cu o precizie surprinzătoare a spaţiului 
temporal dintre fapta-cauză a decesului şi momentul survenirii de facto a 
decesului victimei. Este vorba de o adevărată revoluţie în doctrina medico-
legală, susceptibilă a crea o perturbaţie sau chiar o inversiune a vechilor te-
orii puse în practică până în prezent.

Studiul aprofundat al lichidului globulului ocular.  Rolul pe care îl joacă 
tanatocronologia în doctrina medico-legală şi criminologie este imposibil de 
definit în termeni lingvistici. Responsabilă de determinarea spaţiului tem-
poral în care s-a comis crima, de apreciere şi evaluare a schimbărilor mor-
fologice produse în organism ca o consecinţă a lezării unui sistem integru, 
aceasta furnizează informaţii şi surse de probă inestimabile persoanelor im-
plicate în descoperirea infracţiunii de omor. Similar altor fenomene sociale, 
aceasta a evoluat în timp, modificând concepţiile şi tezele sale în vederea 
perfecţionării şi cizelării bazei sale metodologice. Recent acest domeniu al 
medicinii legale a descoperit noi oportunităţi practice prin intermediul stu-
diului aprofundat al lichidului globulului ocular.

Recent, un grup de cercetători italieni de la Universitatea de medicină 
din Verona în colaborare cu colegii lor de breaslă din Moscova au reuşit să 
pună în practică aşa-zisa metodă de estimare a momentului survenirii dece-
sului unei persoane prin intermediul studiului lichidului globulului ocular [8]. 
Dacă mai ieri acest fapt părea a fi o himeră, astăzi se prezintă ca o realitate ce 
oferă societăţii contemporane noi oportunităţi în domeniul medicinii legale. 
Este o realizare empirică cu o semnificaţie colosală atât pentru extinderea po-
sibilităţilor expertizei judiciare, cât şi pentru facilitarea activităţii organelor de 
urmărire penală în procesul descoperirii infracţiunilor de omor.

Această metodă se bazează pe investigarea concentraţiei aminoaci-
zilor liberi în umoarea vitroasă a globulului ocular şi a lichidului cerebro-
spinal. Luând în considerare intervenţia minimă asupra unui cadavru, este 
necesară efectuarea puncţiei globulului ocular şi canalului cerebrospinal în 
scopul prelevării lichidului din aceste cavităţi pentru stabilirea empirică a 
concentraţiei în acestea a aminoacizilor liberi. Fapt care permite stabilirea 
cu precizie a intervalului temporar dintre momentul survenirii decesului la 
persoană şi faza descoperirii acestuia de investigatori.

Autopsia psihologică. Este similară analizei morţii echivoce, fiind fo-
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calizată pe studiul unui individ decedat şi având drept scop reconstrucţia 
profilului personalităţii acestuia în baza interogărilor rudelor, prietenilor, 
medicilor curanţi, precum şi a altor indivizi care au avut contact nemijlocit 
cu acesta [10]. Specificul acesteia constă în faptul că un profiler examinează 
scena decesului şi dirijează în primă persoană interpelarea persoanelor de 
interes investigativ şi nu se bazează pe materialele cumulate de alţi investi-
gatori ai cazului în litigiu. Autopsia psihologică, de fapt, reprezintă o tipolo-
gie a investigaţiei indirecte care îşi axează tezele metodologice pe materia-
lele interogărilor sau interpelării persoanelor care nemijlocit au făcut parte 
din anturajul persoanei victimei; persoanei profiler-ului i se pune obiectivul 
de a reconstrui starea mentală subiectivă a acesteia prin formularea unor 
evaluări psihologice cu caracter juridico-penal [11, p. 325-340].

Savantul american Shneidman a definit autopsia psihologică drept re-
construcţia retrospectivă a vieţii unei persoane decedate, în scopul inden-
tificării naturii intenţiilor sale, precum şi al dinamicii evenimentelor ante-
rioare survenirii decesului victimei [9, p. 110-117]. Acest procedeu tehnic 
are o deosebită importanţă preponderent în cazurile în care este imposibil a 
deduce cu certutudine decesul unei persoane ca o consecinţă a unei intenţii 
autolezioniste şi când probele cumulate de către medicul legist nu permit 
formularea unei concluzii definitive în acest sens. În vederea realizării cu 
succes a acestei proceduri particulare este necesară participarea activă şi 
colaborarea celor mai diverşi specialişti şi experţi din domeniu cum ar fi: 
psihiatri, criminologi, medici, grafologi, balisticieni etc.

Punctul critic în ceea ce priveşte autopsia psihologică este determi-
nat de absenţa unei proceduri standardizate, de fapt, aceasta nu prezintă o 
formulă identică sau un bloc de stereotipuri empirice monosemantice, se-
lectarea procedeelor şi tehnicilor fiind subiectivă, reflectând astfel inelucta-
bil profesionalismul şi măiestria profiler-ului care le aplică în activitatea sa. 
Importanţa efectuării acesteia în procesul investigaţiei cazurilor de moarte 
suspectă, în Europa, la momentul actual este subapreciată, fiind aplicată în 
cazuri separate şi de natură cu totul excepţională.

Laser scanner 3D. Tipărirea în formatul 3D este în prezent utilizată în 
procesul studierii traumelor şi a fragmentelor osoase ale cadavrelor dez-
membrate. În baza descoperirilor tomografice efectuate asupra rămăşiţelor 
de oase a fost posibilă identificarea şi tipărirea diverselor fragmente, exa-
minarea caracteristicilor morfometrice ale acestora, facilitând astfel recon-
strucţia unităţii scheletice a cadavrului spre examinare. Reprezintă o activi-
tate propedeutică a investigaţiilor osemintelor care s-a demonstrat a fi mai 
precisă şi efectivă.

La spectrul performanţelor tehnologice înregistrate de aplicarea la-
serului scanner 3D putem asocia şi reproducţia tridimensională a scenei 
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crimei sau a unor zone de interes operativ-investigativ, toate acestea vor 
permite pe viitor reproducerea virtuală atât a dinamicii infracţiunii comise, 
cât şi a cauzării unui efect letal victimei. În viitorul apropiat tehnologia 3D 
va oglindi nu doar caracteristicile exterioare ale obiectelor de studiu, ci vor 
cuprinde şi proprietăţile fizice ale acestora. Un model care va reprezenta 
în mod fidel particularităţile morfologice sau structurale ale originalului, 
prezumând astfel identificarea mijlocului de agresiune nu doar prin metoda 
fit-matching, ci chiar în absenţa unor presupuneri investigative (o specie de 
algoritm digital) [13].

Implementarea virtopsiei în activitatea practică a organelor de resort 
răspunde nu doar exigenţei sporirii posibilităţilor practice de cumulare a 
surselor de probă necesare organelor de urmărire penală în scopul descope-
ririi infracţiunilor de omor, ci şi asigură, nemijlocit, integritatea personalului 
medico-legal în cazul examinării unor cadavre potenţial contagioase.

Autorii publicaţiei sunt ferm convinşi de utilitatea social-juridică şi 
practică a autopsiei virtuale şi mizează pe implementarea acesteia şi a al-
tor metode inovaţionale descrise în conţinutul prezentei lucrări în vederea 
sporirii eficacităţii activităţii combinate a organelor de urmărire penală şi 
instituţiilor de medicină legală în procesul descoperirii infracţiunilor de 
omor, fapt care va necesita ulterior un proces de instruire a cadrelor de re-
sort şi o reglementare normativă ad-hoc în acest context.

Concluzii și recomandări practice:
1. Virtopsia reprezintă o metodă inovaţională de investigaţie în sfera 

medicinii legale, aceasta a permis deschidera orizontului oportunităţilor în 
vederea cumulării surselor de probă indispensabile procesului de descope-
rire a infracţiunilor de omor.

2. Utilitatea practică a acesteia derivă din creşterea reuşitelor de dia-
gnostic radiologic, precum şi din aplicarea metodelor cu caracter noninva-
ziv, asigurând astfel integritatea structurală a defunctului.

3. Introducerea virtopsiei oferă noi garanţii şi siguranţă personalului 
medico-legal implicat în procesul descoperirii infracţiunilor de omor şi nu 
numai.

4. Implementarea virtopsiei ar asigura un coeficient şi mai înalt de 
descoperire a infracţiunilor de omor, precum şi cruţarea eforturilor perso-
nalului de specialitate implicat în descoperirea acestora.

5. Este necesară atât o reglementare normativă, cât şi o perfecţionare 
profesional-deontologică a organelor de resort în vederea aplicării virtopsi-
ei în practică.

6. Autorii acestei lucrări recomandă:
– implementarea virtopsiei precum şi a altor metode inovaţionale de 

specialitate în activitatea practică a Centrului de Medicină Legală;
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– previziunea normativă a acestei noi metodologii de investigaţii, pre-
cum şi reglementarea juridică a aplicării practice a acesteia;

– dotarea Centrului de Medicină Legală cu mijloace tehnice perfor-
mante de ultimă generaţie care ar permite aplicarea efectivă a acestor meto-
de în activitatea cotidiană a medicilor legişti;

– asigurarea perfecţionării cadrelor de specialitate prin intermediul or-
ganizării conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi schimb de experienţă mul-
tilaterală privind aplicarea metodelor inovaţionale în sfera tanatocronologiei.
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Резюме
Статья посвящена вопросам, касающимся деятельности различных 

должностных лиц по выявлению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию пенитенциарных преступлений. Автор постарался дать краткую харак-
теристику всем категориям работников уголовно-исполнительной системы, 
которые в том или ином объеме оказывают содействие должностным лицам 
органов предварительного расследования по выявлению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению пенитенциарных преступлений.

Ключевые слова: работники, исправительное учреждение, пенитенциар-
ное преступление, обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ний.

Summary
The article is devoted to issues related to the activities of various officials to 

identify the circumstances that contributed to the Commission of penitentiary crimes. 
The author has tried to give a brief description of all categories of employees of the 
penitentiary system who, in one way or another, assist officials of the preliminary 
investigation bodies in identifying the circumstances that contributed to the Commission 
of penitentiary crimes.

Keywords: employees, correctional institution, penitentiary crime, circumstances 
that contributed to the commission of crimes.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации уста-
навливает обязанность должностного лица при производстве по уго-
ловному делу доказывать ряд определенных обстоятельств (ч. 1 ст. 
73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Также 
данная статья (ч. 2) обязывает «выявлять обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления». Не вдаваясь в семантический ана-
лиз термина «обстоятельства», определим, что в данном конкретном 
случае он синонимичен «причинам и условиям», способствовавшим со-
вершению преступлений. Можно сделать вывод, что при производстве 
по уголовному делу также необходимо выявлять причины и условия, 
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способствовавшие совершению преступлений (с целью их последую-
щего устранения). В данной норме по факту и заключается предупре-
дительное значение уголовно-процессуального законодательства, не-
смотря на то, что как цели закона оно не указано. Всё рассмотренное 
выше можно отнести к преступлениям, совершаемым осужденными в 
период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Предупреждение пенитенциарных преступлений – во всех слу-
чаях является активной деятельностью, которая предполагает нали-
чие субъекта. В самом широком смысле субъектом предупреждения 
пенитенциарных преступлений может являться абсолютно любое 
лицо, которое каким-либо способом контактирует с осужденными 
(родственники осужденных, другие осужденные, представители пра-
воохранительных органов, члены общественных объединений, духо-
венство и так далее). Данное определение субъекта предупреждения 
(именно предупреждения, а не выявления обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления) больше подходит для криминоло-
гических и уголовно-исполнительных аспектов. С точки зрения уго-
ловно-процессуального предупреждения (или криминалистического, 
как средств, приемов и методов предупреждения) выявлять обстоя-
тельства, способствовавшие совершению пенитенциарных преступле-
ний, имеет право определенных круг субъектов.

Мы рассмотрим классификацию субъектов выявления обстоя-
тельств, способствовавших совершению пенитенциарных преступлений 
(предупреждения пенитенциарных преступлений), из числа работников 
уголовно-исполнительной системы. Конечно же, все работники учреж-
дений уголовно-исполнительной системы в том или иной объеме, прямо 
или косвенно выполняют функции по предупреждению преступлений. 

В первую очередь субъектом выявления обстоятельств, способ-
ствовавших совершению пенитенциарных преступлений, является 
лицо, в производстве которого находится уголовное дело (дознава-
тель, следователь). В соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации следователь вправе «давать органу 
дознания обязательные для исполнения письменные поручения о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве от-
дельных следственных действий, об исполнении постановлений о за-
держании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 
действий, а также получать содействие при их осуществлении» [1]. 

Вопросы об отнесении отдельных должностных лиц исправи-
тельных учреждений к органу дознания, а также уголовно-процессу-
альные компетенции некоторых сотрудников  уголовно-исполнитель-
ной системы остаются открытыми [2]. 
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В организационно-штатную структуру уголовно-исполнитель-
ной системы входят сотрудники оперативных подразделений. В соот-
ветствии с оперативно-розыскным [3] и уголовно-исполнительным 
[4] законодательством данные сотрудники вправе проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия. Практика показывает, что по указа-
нию следователя, данные сотрудники активно используют вверенные 
им законом полномочия для выявления обстоятельств, способство-
вавших совершению пенитенциарных преступлений.

Практика деятельности исправительных учреждений показывает, 
что активную помощь в выявлении обстоятельств, способствовавших 
совершению пенитенциарных преступлений, оказывают представите-
ли отделов безопасности, которые выполняют основные функции кон-
троля за осужденными, соблюдения ими установленного порядка отбы-
вания наказания, проводят весь комплекс режимных мероприятий [5]. 

Сотрудники отделов охраны выполняют функцию по контролю до-
пуска на режимную территорию и выход за ее пределы. Основная функ-
ция представителей отделов охраны – предупреждение побегов осужден-
ных. Так же сотрудники отделов охраны выполняют функции, связанные 
с перекрытием каналов поступления запрещенных предметов на терри-
торию учреждения уголовно-исполнительной системы. Сотрудники от-
делов охраны оказывают максимальное содействие должностным лицам, 
производящим предварительное расследование, с целью выявления об-
стоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Важными субъектами выявления обстоятельств, способствовавши-
ми совершению пенитенциарных преступлений, могут выступать пред-
ставители воспитательных отделов, которые в первую очередь выполня-
ют функции индивидуально-воспитательной работы с осужденными и, 
как следствие, обладающие криминалистически значимой информацией.

Важно понимать, что практически все категории работников ис-
правительных учреждений могут оказывать содействие в выявлении 
обстоятельств, способствовавшей совершению пенитенциарных пре-
ступлений. Так, сотрудники психологических подразделений уголов-
но-исполнительной системы, социальные работники осуществляют 
психологическое, диагностическое обследование осужденных, уча-
ствуют во внесении предложений о постановке тех или иных осужден-
ных на профилактический учет.

Стоит отметить, что работники производственных, медицин-
ских, тыловых, финансово-экономических структурных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы являются носителями важной, 
с точки зрения криминалистического предупреждения, информации. 
Сотрудники данных подразделений выполняют узкоспециализиро-
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ванные задачи, но в ходе своей деятельности способствуют выявле-
нию (и последующему устранению) причин и условий преступного 
поведения осужденных. Так, представители медицинских подразделе-
ний при осмотре осужденных могут выявить какие-либо телесные по-
вреждения, полученные насильственным способом. Или сотрудники 
производственных, тыловых подразделений, организуя труд осужден-
ных, выполняют функции профилактического воздействия. Так же к 
данным субъектам можно отнести педагогические коллективы обра-
зовательных организаций субъектов Российской Федерации, которые 
в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Фе-
дерации «оказывают помощь администрации исправительного учреж-
дения в воспитательной работе с осужденными» [4].

С широкой точки зрения, деятельность по выявлению обстоя-
тельств, способствовавших совершению пенитенциарных преступле-
ний, осуществляется широким кругом субъектов с использованием раз-
личных методов и мер. С одной стороны эта деятельность направлена на 
профилактику, предотвращение общественно опасного, правонаруша-
ющего поведения, с другой – на пресечения уже начавшегося преступле-
ния. Знание и владение каждым работником уголовно-исполнительной 
системы оперативной обстановки, быстрое реагирование на изменения 
режима, системно налаженная профилактическая работа будет способ-
ствовать не только борьбе с пенитенциарной преступностью, но и пред-
упреждению совершения конкретного преступления.
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Резюме
В работе рассмотрено понятие наказания и его социальное назначение. 

Определены цели наказания. Аргументировано, что законодатели Азербайд-
жанской Республики и Украины по-разному подходят к формулировке цели нака-
зания. Уголовный закон Украины видит назначение наказания не только в нака-
зании, но и в исправлении осужденных, а также в предотвращении совершения 
новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. В то же время, 
законодатель Азербайджанской Республики основную цель уголовного наказа-
ния видит в восстановлении социальной справедливости.

Ключевые слова: справедливость, социальная справеливисть, уголовное 
видповиальнисть, криминнальне наказание.

Summary
The article considers the concept of punishment and its social purpose. The 

goals of punishment are determined. It is argued that the legislators of the Republic of 
Azerbaijan and Ukraine have different approaches to the formulation of the purpose 
of punishment. The criminal law of Ukraine sees the appointment of punishment not 
only in punishment, but also in the correction of convicts, as well as in preventing the 
commission of new crimes by both convicted and other persons. At the same time, the 
legislator of the Republic of Azerbaijan sees the main purpose of criminal punishment in 
the restoration of social justice.

Key words: justice, social justice, criminal law, criminal punishment.

Высказывается мнение [1, c. 58], что наказание является основ-
ным внутренним социально-психологическим смыслом, то есть сутью 
уголовного наказания. Наказание – это справедливое осуждение, по-
рицание виновного, объективная в своей основе ответная реакция на 
совершенное лицом правонарушение. Казнь в уголовном праве – это 
не месть, и не возмездие или требование усиления санкций, а циви-
лизованная мера справедливости, проявляющееся в применении к 
лицу, виноватому в совершении преступления, предусмотренных уго-
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ловным законом неблагоприятных для нее последствий за то, что это 
лицо совершило, и в мере того, что оно совершило, с целью обеспече-
ния справедливости, исправления виновного и предупреждения со-
вершения новых преступлений. В этом смысле наказание очень близко 
к таковому признаку уголовного наказания как способность уголовно-
го наказания выражать негативную оценку преступника и его деяния 
государством. При этом, наказание не может быть самоцелью наказа-
ния. Казнь необходима только как средство. Если цель можно достичь 
минимальным наказанием, применение сурового наказания было бы 
не только не оправдано, но и незаконным и несправедливым. I наобо-
рот, если с целью предупреждения преступлений следует применить 
суровое наказание, мягкая мера наказания была бы недопустимым ли-
берализмом.

Как отмечает А.Н. Костенко [2, c. 75-76], только справедливое на-
казание может быть гуманным. При этом, суть принципа гуманизма, 
очевидно, заключается не в том, чтобы наказание было несправедливо 
мягким, а в том, чтобы при назначении наказания наиболее полно учи-
тывать природу человека, поскольку гуманизм с позиций социального 
натурализма – это учет природы человека при решении любых соци-
альных проблем.

По своему социальному назначению наказание может быть сред-
ством самозащиты общества от криминальных нарушений нормаль-
ных условий его существования. Назначение наказания представляет 
общественно полезную деятельность государства, ведь таким образом 
государство отвечает на действия преступника, посягает на права, сво-
боды и законные интересы личности, общества и государства.

Важным элементом общественной полезности наказания, его су-
щественная интегративная цель состоит в том, что наказание являет-
ся способом восстановления нарушенного социально-психологическо-
го порядка. Социальное назначение наказания состоит в реальности 
угрозы уголовного наказания, поэтому каждый акт применения нака-
зания за совершенное преступление способствует снижению преступ-
ной склонности.

Социальное назначение наказания лучше проявляется в его це-
лях, установленных уголовным законом. Цели наказания – это и соци-
альная польза, достижение которой преследуется применением мер 
уголовно-правового воздействия. Это, в частности, исправление осуж-
денного, частное предупреждение – цели, осуществляемые в отноше-
нии конкретного лица, и восстановление социальной справедливости, 
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общее предупреждение – цели, осуществляемые в отношении неопре-
деленного круга лиц [3, c. 14, 27].

Беккариа отмечал, что цель наказания содержится только в том, 
чтобы помешать виноватому вновь нанести вред обществу и удержать 
других от совершения того же [4, c. 184]. М.С. Таганцев, определяя цели 
наказания, писал, что, будучи личным страданием, наносимый вино-
вным за совершенное им деяние, наказание должно быть организова-
но так, чтобы оно служило или могло служить той цели, которую пре-
следует государство, наказывая виновное лицо [5, c. 4].

А.Н. Костенко понимает соотношение казни и исправления в 
концепции уголовного наказания как соотношение между репресси-
ей и конкуренции в системе противодействия преступности [6, c. 276]. 
Этот ученый доказывает, что роль наказания как карательного сред-
ства противодействия преступности заключается в том, что оно, наво-
дя страх, подавляет проявление в поведении свободы воли человека, 
который имеет форму произвола, поскольку, удовлетворяя таким сво-
евольным поведением свои потребности, человек посягает на безопас-
ность человек. Влияние репрессии заставляет человека, свобода воли 
которого находится в форме произвола, приспосабливаться к законам 
природы через социальную конкуренцию, которая реформирует ее 
волю, устраняя форму произвола. Иначе говоря, роль наказания как 
карательного средства противодействия преступности заключается в 
том, чтобы страхом заставить своевольное человека поддаться влия-
нию социальной конкуренции как некарального средства противодей-
ствия преступности, исправляет этого человека тем, что устраняет у 
нее свободу в форме произвола, но не ограничивает ее свободу. Таким 
образом, причастность репрессии и конкуренции в системе противо-
действия преступности определяется так: запугать наказанием, чтобы 
исправить конкуренции. Только конкуренция зло-чинцям со стороны 
конкурентоспособных незлочинцив может преступников исправить, 
потому что иначе они не смогут выжить в борьбе за существование.

По мнению отдельных азербайджанских ученых [7], назначения 
наказания – это торжество правосудия по уголовным делам, воплоще-
ние справедливости, попранной совершением преступных деяний, акт 
возмездия за причиненное зло. Практический эффект уголовного за-
конодательства проявляется прежде всего в назначенном наказании 
лица, виновного в совершении преступления.

В то же время, И.М. Рагимов, принципиально не отрицая, что на-
казание является специфическим средством государства для содержа-
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ния людей от совершения преступлений, в чем проявляется истори-
ческий неразрывную связь наказания и преступления, подчеркивает, 
что такое формальное определение понятия наказания не позволяет 
познать сущность и социальное назначение этого феномена [8]. Скло-
няясь к убеждениям древних философов, И.М. Рагимов считает, что 
только через философские категории возможно познать истину это-
го явления. Ведь такие элементы наказание как наказание, зло, добро, 
страдания, справедливость, цель, полезность и т.д. входят в сферу эти-
ки, является категорией философской, а не правовой.

Справедливым представляется мнение отдельных ученых [9, c. 
61], что цель выражает не только то, что должно произойти в будущем, 
но и то, что нужно делать, как и какими средствами, к чему стремиться, 
чтобы осуществить желаемое. В этом – особенность цели, обозначает 
не любое будущее, а лишь необходимый результат, который достига-
ется через деятельность. В ней заложено волевое, практическое отно-
шение к внешнему миру, процесс преобразования в интересах челове-
ка.

В целом, определения цели наказания является одним из самых 
принципиальных и актуальных вопросов уголовного права, ведь от 
его решения зависит не только содержание многих институтов этой 
отрасли права, но и целенаправленное применение самого уголовного 
законодательства »[10, c. 52].

В ст. 50 УК Украины определяется, что наказание имеет целью 
не только наказание, но и исправление осужденных, а также пред-
упреждения совершения новых преступлений как осужденными, так 
и другими лицами. Наказание не имеет целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.

По ст. 41 УК АР, наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреж-
дения совершения новых преступлений осужденными и другими ли-
цами.

Поэтому украинский законодатель указывает на цель через 
казнь; исправление осужденного; специальную и общую превенцию 
по совершению преступлений. Обращает внимание, что законодатель 
Азербайджанской Республики, в отличие от украинского, отдельно от-
мечает восстановлении социальной справедливости как цель уголов-
ного наказания. Считаем такой подход научно обоснованным и целе-
сообразным.

Азербайджанские исследователи считают [11, c. 245], что цель 
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восстановления социальной справделивости с наибольшей полнотой 
выражает социальную сущность наказания. Ее реализация уменьшает 
количество зла в обществе, которое возросло в результате злочну. На-
казание преступника должно быть соизмеримым с совершенным пре-
ступлением и личностными характеристиками субъекта преступле-
ния и, таким образом, имеет восстанавливать справедливость в глазах 
потерпевшего, его близких, всех, кому известный факт преступления.

Восстановление нарушенного права (справедливости) как цель 
уголовного наказания выделял и Н. Д. Шаргородский, добавляя при 
этом также и воспитания, исправления (моральное и юридическое), 
перевоспитания, ресоциализации [12]. Указание на восстановление 
нарушенного права, а особенно справедливости, в целом является не 
только целью наказания, но и целью осуществления правосудия. Более 
того, органы правосудия (дознания, досудебного следствия, суд и т.д.) 
имеют целью установления объективной истины. По воспитанию и 
перевоспитанию, то их справедливо считают средствами достижения 
такой цели как исправление. Ресоциализация также играет значитель-
ную роль в достижении целей общей и специальной превенции [13].

Мы пришли к выводу, что законодатели Азербайджанской Ре-
спублики и Украины по-разному подходят к формулировке цели на-
казания. Уголовный закон Украины видит назначение наказания не 
только в наказании, но и в исправлении осужденных, а также в предот-
вращении совершения новых преступлений как осужденными, так и 
другими лицами. В то же время, законодатель Азербайджанской Респу-
блики основную цель уголовного наказания видит в восстановлении 
социальной справедливости.
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В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан 
(далее – УПК Республики Таджикистан) и УПК Российской Федерации 
до сих пор отсутствует термин «противодействие расследованию пре-
ступлений», однако за последние 20 лет это понятие стало одним из 
ключевых (и в то же время проблемных, дискуссионных) для теории, 
по крайней мере, четырех наук так называемого криминального цик-
ла: криминалистики, уголовного процесса, уголовного права и теории 
оперативно-розыскной деятельности. 

Проблема эта является общей для Таджикистана и России. Так, по 
данным ГИАЦ МВД Таджикистана, в 2010 г. в целом в республике было 
зарегистрировано 14 548 преступлений разных видов, из которых в том 
же году было раскрыто 12 423 преступления, (85,39%). В 2011 г. заре-
гистрировано 16 864 преступления, из них раскрыто 15 178 (90%); в 
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2012 г. – 16 593 преступления, из них раскрыто 14 522 (87,52%); в 2013 
г. в Республике Таджикистан зарегистрировано 18 336 преступлений, из 
них раскрыто 86,88% – на 1 743 преступления (или на 11%) больше по 
сравнению с 2012 г. В 2014 г. зарегистрировано 19 352 преступления, из 
них раскрыто 87,71%. В 2015 г. зарегистрировано 21 585 преступлений, 
из них раскрыто 19 118, что составляет 88,5%. В 2017 г. 1 835 преступле-
ний приостановлено, в 2018 г. 1 940 приостановлено  преступлений1.

Только представители одной научной школы под руководством 
российских профессоров Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, И.И. Колеснико-
ва, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, И.А. Цховребовой в эти годы выполнили 
свыше 20 диссертационных исследований, по отдельным актуальным, 
новым аспектам проблемы противодействия расследованию и мето-
дам его нейтрализации.

Следует также отметить специально посвященные этой пробле-
ме  монографические работы В.И. Фадеева (1998) и В.В. Дементьева 
(2004) – об инсценировках преступных событий; О.Л. Стулина – о так-
тических основах противодействия (1999); И.А. Николайчука – о про-
тиводействии расследованию как форме сокрытия (2000); И.А. Бобра-
кова (1997), В.В. Трухачева (2001) – о правовых и криминалистических 
средствах предупреждения, выявления и нейтрализации преступного 
воздействия на доказательственную информацию; А.Е. Маслова – о 
следственной тайне как средстве преодоления противодействия рас-
следованию (2001); С.А. Бурлина – о противодействии расследованию 
по делам об уклонении от уплаты налогов (2002); В.И. Брылева и И.И. 
Фуражкиной – о противодействии расследованию наркопреступлений 
(2004); Б.В. Рощинского – о сговоре как элементе противодействия и 
путях его преодоления (2004).

В литературе существует немало отличающихся друг от друга по 
форме определений понятия «противодействие расследованию». По 
существу же речь идет об одном и том же – о выделении различных 
«системообразующих» свойств, признаков этой категории деятельно-
сти.

Приведем определение, сформулированное В.П. Лавровым еще в 
2003 г. и опубликованное в одном из спецкурсов. Оно не противоречит, 
а, наоборот, соответствует сущности противодействия, выраженной в 
формулировках Р.С. Белкина, В.Н. Карагодина, Н.П. Яблокова, И.Ю. Куле-
евой и многих других ученых. Мы полностью разделяем позицию В.П. 
Лаврова, который определил противодействие расследованию пре-
ступлений нами понимается как совокупность умышленных противо-
правных и иных действий преступников (а также связанных с ними 

1 ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. Душанбе, 2019.
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лиц), направленных на воспрепятствование деятельности правоохра-
нительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступных деяний2.

 Подчас в противодействии принимают участие должностные 
лица (депутаты законодательных органов, представители админи-
стративных органов и т.п.), иногда не являющиеся, по нашему мнению, 
субъектами противодействия в прямом смысле этого термина, но, тем 
не менее, служащие инструментом в «цепочке» всего противодействия 
расследованию по делу.

Надо иметь в виду, что в соответствии с УПК Республики Таджи-
кистан задерживать доставленное лицо свыше трех часов запрещается. 
Задержание и последующее водворение в приемник-распределитель 
«в целях установления личности», хотя лицо предъявило необходимые 
документы, удостоверяющие его личность, и применение иных опера-
тивных методов ОРД в обход действующего уголовно-процессуального 
законодательства, как известно, может расцениваться как незаконные 
действия сотрудников правоохранительных органов и чреваты дисци-
плинарной либо уголовной ответственностью должностного лица.

Для возобновления производства по делу и установления ново-
го срока расследования по нему в данной ситуации требуется согласие 
прокурора, то есть, будет он согласен с этим или нет, еще вопрос. Все 
зависит от мотивировки постановления следователя и того, насколько 
он сможет убедить прокурора в необходимости проведения следствен-
ных действий по уголовному делу.

На наш взгляд, целесообразно возвратить ст.195 УПК Таджик-
ской ССР в уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан 
(1961), которая обязывала следователей и органы дознания без возоб-
новления приостановленных уголовных дел проводить по ним все не-
обходимые следственные действия и мероприятия в целях раскрытия 
преступления и установления местонахождения разыскиваемого лица. 
Если последний задержан, то в этом случае потребуется возобновление 
уголовного дела, притом без ходатайства перед прокурором.

В деятельности правоохранительных органов Республики Тад-
жикистан и в Российской Федерации много общего, но есть и специфи-
ка, связанная с менталитетом, традициями и обычаями народа Таджи-
кистана. При этом необходимо отметить, что какие-либо криминали-
стические разработки в Таджикистане по противодействию расследо-
ванию пока отсутствуют.

Например, летом 2006 года в ОМВД района Фирдоуси г. Душанбе 

2 Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насиль-
ственных преступлений. М.: 2003. С. 86.
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поступило телефонное сообщение о том, что на лестничной площад-
ке между седьмым и восьмым этажом девятиэтажного дома по ули-
це Н. Карабаева обнаружен труп обнаженной неизвестной молодой 
женщины местной национальности с признаками насильственной 
смерти. Прибытие на место происшествия следственно-оперативной 
группы (СОГ) в составе следователя прокуратуры, судмедэксперта и 
т.д. При тщательном осмотре места происшествия было установлено, 
что убийство совершено как указал судмедэксперт колото-режущим 
предметом в другом месте, а труп перенесли на лестничную площадку. 
Заместителем начальника ОМВД по оперативной работе полковником 
милиции Шариповым Т.К. незамедлительно был организован поквар-
тирный обход и опрос жителей данного подъезда силами оперативных 
сотрудников и участкового инспектора милиции (УИМ). 

Подозрение оперативных сотрудников на основании опроса со-
седей упало на квартиросъемщиков восьмого этажа братьев «Ч» и «Л». 
На их поиски били задействованы лучшие оперативные сотрудники и 
криминалисты, вскоре их нашли и доставили на место происшествие, 
так как не прошёл и один час с момента их задержания, а тщательный 
осмотр места происшествия еще продолжался.

По требованию сотрудников милиции открыли входную дверь 
квартиры где проживали братья-квартиранты и вместе под руковод-
ством полковника милиции Шарипова Т.К. зашли в квартиру. Несмотря 
на то, что вещи в квартире были приведены в порядок, хотя их было 
немного ковёр и несколько курпачей (национальное одеяло) при вни-
мательном осмотре были обнаружены следы, указывающие на при-
сутствие раннее в комнате нескольких человек, то есть на достархане 
(национальная скатерть) три пиалки (национальная чашка для чая), 
открытая консервная банка и на половину съеденная в ней килька 
в томатном соусе, две ложки и т.д., а на трупе обнаженной женщины 
обнаружены следы борьбы. После наружного осмотра, труп женщины 
был направлен на судмедэкспертизу для вскрытия и установления 
точной причины смерти.

Практика неоднократно показала, что для раскрытия умышлен-
ных убийств первоначально необходимо установить личность трупа и 
мотив убийства, на что были сосредоточены основные силы и внима-
ние сотрудников милиции. После сбора улик и эффективного метода 
опроса один из братьев-квартирантов «Ч» подробно рассказал о совер-
шенном им убийстве. В частности, «Ч» рассказал, что имя потерпевшей 
женщины «П», они познакомились около магазина напротив рынка «Са-
ховат», где собираются женщины лёгкого поведения и договорились об 
интимной связи за определенную сумму, после чего пришли в съемную 
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квартиру. После совершения полового акта «П» потребовала обещанную 
сумму денег, на что «Ч» ответил отказом, якобы у него нет денег. После 
неоднократных требований с её стороны и получения очередного от-
каза «П» бросилась в «Ч» и схватив его за горло стала душить. Так как 
по комплекции и телосложению женщина была крупнее «Ч» и он пони-
мал, что силы покидают его и он может не справиться с озлобленной 
и разерённой женщиной, «Ч» каким-то образом нащупал лежавший на 
достархане кухонный нож и несколько раз нанёс удар в живот «П», от 
чего она и скончалась там же. Он взял нож вымыл его под краном водой 
на кухне, чтобы удалить свои отпечатки пальцев. После в два часа ночи 
«Ч» вытащил труп женщины на лестничную площадку между седьмым 
и восьмым этажом, а сам утром рано покинул квартиру, тем самым го-
товил себе алиби якобы в момент совершения убийства он находился у 
своего старшего брата «Л». Следовательно, его брат «Л» подтвердил его 
ложное алиби, якобы «Ч» находился у своего брата дома.

К тому времени судмедэксперт по телефону предварительно под-
твердил причину наступления смерти гражданки «П», которая сконча-
лась от воздействия колото-режущего предмета в жизненно-важные 
органы. Кроме того, ответил на вопрос следователя, что в желудке по-
терпевшей «П» была обнаружена та самая рыбная консерва кильки в 
томатном соусе, которую поела незадолго до своей смерти. Это послу-
жило дополнительным неопровержимым доказательством о том, что 
убийство «П» совершил гражданин «Ч» именно в съемной квартире и 
его показания и причина, а также давность наступления смерти, по-
терпевшей полностью совпали. Данное убийство было раскрыто по го-
рячим следам, менее суток. 

Наиболее типичные, специфические для Таджикистана, в сравне-
нии с Россией, приемы противодействия и их проявления:

а) связанные с религиозными догматами, традициями и обычая-
ми: необходимость быстрого (почти в течение суток) захоронения тела 
убитого (погибшего); недопущение родственниками (односельчанами, 
единоверцами и т.п.) вскрытия трупов потерпевших при судебно-меди-
цинской экспертизе; запрет освидетельствования живых лиц по делам 
об изнасилованиях и других половых преступлениях; воспрепятство-
вание проведению судебно-медицинской экспертизы новорожденных 
и выброшенных младенцев (с захоронением их на кладбище, даже без 
вскрытия) в целях определения живорожденности, причины смерти и 
т.д.;

б) негативное влияние мулл на поведение религиозных участни-
ков судопроизводства: свидетелей, потерпевших, своего рода запрет 
давать показания («ничего не видел и не слышал….»), а подчас и обе-
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спечение подозреваемым (обвиняемым) ложного алиби;
в) сами следователи (дознаватели) подчас попадают под влия-

ние религиозных деятелей при проведении отдельных следственных 
действий и решении некоторых тактических задач; Преодолеть такое 
религиозное влияние на следователей (дознавателей) правоохрани-
тельные органы Таджикистана пытаются путем проведения пропаган-
ды и агитации в мечетях и среди населения;

г) круговая порука, омерта («закон молчания» – в Италии) рас-
пространена особенно в сельских районах Таджикистана (подобные 
факты имеют место и в России);

д) в отдельных отдаленных от центра регионах республики, напри-
мер, в ГБО (Горно-Бадахшанской области) имеет место недовольство насе-
ления назначением (правительством республики) на должности началь-
ников органов внутренних дел, прокуроров и судей лиц из числа жителей 
(уроженцев) других регионов, не знающих и недостаточно учитывающих 
в своей работе, как полагают жители Горного Бадахшана, их интересы и 
особенности менталитета. Отсюда подчас нежелание оказывать «посто-
ронним назначенцам» содействие в раскрытии, расследовании престу-
плений и привлечении своих провинившихся близких, родственников, 
земляков к уголовной ответственности.

В отдельных из таких регионов подавляющее большинство жи-
телей при допросах в качестве свидетелей, оказывая противодействие 
расследованию, заявляют, что ничего не видели, не слышали и ничего 
конкретно об обстоятельствах расследуемого преступления сообщить 
не могут.

Меры по выявлению и преодолению такого противодействия – 
это любые следственные действия, а также оперативно-розыскные 
мероприятия, предусмотренные ст. 6 Федерального Закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» Российской Федерации 1995г. № 
144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями 2011г.) и ст. 6 
Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 2011 г. № 687 
(изм. и доп. на 13.07. 2017г.), а также меры организационно-управлен-
ческого характера.

По нашему мнению, необходимо повысить ответственность 
должностных лиц за создание волокиты, бюрократизм и халатное от-
ношение к своим служебным обязанностям, что послужит основой для 
устранения противодействия эффективному расследованию престу-
плений в том числе и нераскрытых преступлений прошлых лет.

Юридическое значение противодействия расследованию состо-
ит в его всевозрастающей опасности для системы судопроизводства 
как в Таджикистане, так и в России. Противодействие расследованию, 
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особенно организованное, существенно затрудняет достижение задач 
уголовного процесса по конкретным делам, приводит к тому, что боль-
шая доля совершенных преступлений остается невыявленными, а сре-
ди выявленных – нераскрытыми. В связи с этим значительная часть 
ущерба, причиняемая преступлениями гражданам, коммерческим ор-
ганизациям и государству, остается невозмещенной.

Непосредственно существование противодействия рассле-
дованию со стороны должностных лиц правоохранительных органов, 
как это ни парадоксально звучит, обусловлено наличием в российском 
уголовно-процессуальном законе некоторых норм об отказе в 
возбуждении уголовного дела3 и института возбуждения уголовного 
дела4, что на протяжении ряда последних лет вызывает обоснованную 
критику значительной части ученых и большинства практических 
работников. 

Под выявлением противодействия понимается, прежде всего, 
деятельность следователя (дознавателя, оперативного работника) по 
обнаружению, оценке и документированию признаков как начавшего-
ся противодействия, так и возможного в последующем.

Особое место в системе планирующих документов в сфере 
выявления и преодоления противодействия расследованию занимают 
государственные программы. Так, реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства рассматривается как составная часть 
основных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», реализуемой в 2013 - 2020 годах (п. 21)5.  В системе 
МВД России перечень мероприятий по выполнению программы, как 
правило, уточняется специальным планом, обязательным для всех 

3См. об этом: Гордиенко В.В. Законодательное установление уголовного проступка и 
исключение института отказных материалов // Российский следователь. 2010. № 15. 
С. 11-13; Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и ре-
алии его применения // Российский следователь. 2010. № 15. С. 17-20 и др.
4 См. об этом: Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал 
российского права. 2006. № 7 С. 58; Вицин С.Е. Институт возбуждения уголовного дела 
в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2006. №6. С. 56; Гаврилов Б.Я. 
Правовое регулирование защиты конституционных прав личности в уголовном судо-
производстве. М., 2004. С. 341; Гирько С.И. Актуальные проблемы производства дозна-
ния // Юридический консультант. 2006. № 6 С. 14; Деришев Ю.В. Стадия возбуждения 
уголовного дела – реликт «социалистической законности» // Российская юстиция. 
2003. №8. С. 34-36. Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК 
РФ // Государство и право. 2005. № 1. С. 64.
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 313-р. СЗ 
РФ. 2013. № 11. Ст. 1145.
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органов внутренних дел. Организаторами исполнения мероприятий 
выступают профильные департаменты и управления МВД России6. 

При выполнении функции организации могут решаться вопросы 
организационного обеспечения и функции управления. Как правило, 
анализ причин приостановления предварительного следствия по 
основаниям, предусмотренным п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, организация 
работы по делам этой категории (учёт серийных преступлений; 
вопросы соединения межрайонных преступлений; государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства) выделяются в 
качестве специальных линий служебной деятельности сотрудников 
контрольно-методических подразделений ГСУ, СУ, СО территориальных 
органов МВД России на региональном уровне7. 

Для выявления серийных преступлений создаются специаль-
ные рабочие группы. Так, в Республике Татарстан созданы 
специализированные аналитические группы по анализу и контролю 
за раскрытием и расследованием грабежей и разбойных нападений, 
краж из жилищ и садово-дачных домиков граждан8.

В качестве оснований для выделения направлений организации 
деятельности органов внутренних дел по выявлению и преодолению 
противодействия расследованию практическими работниками пред-
лагается учитывать следующее:

 – специфику деятельности ранее выделенных отраслевых 
подсистем;

 – стадии работы подчинённых;
 – характер и видовое разнообразие расследуемых преступлений;
 – особенности использования специальных знаний;
 – ресурсное (информационное, материально-техническое, 

финансовое и др.) обеспечение деятельности9. Организация работы 

6 См., например: Комплексный план реализации мероприятий Государственной про-
граммы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства на 2009-2013 годы»: утв. Министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации 20 ноября 2009 г. № 1 / 9322.
7 См., в частности: Закрепление по линиям работы сотрудников контрольно-методиче-
ского отдела СУ МВД по Республике Удмуртия от 3 августа 2013г.: доведено письмом 
от 8 августа 2013г. № 6 / 2063.
8 См.: приказы МВД по Республике Татарстан от 1 октября 2012 г. № 571 и от 1 октября 
2012 г. № 572 // Материалы командировки преподавателя кафедры УОРП М.П. Кор-
неевой в МВД по Республике Татарстан. Справочно-информационный фонд Академии 
управления МВД России.
9 См. об этом: Александров М.А. Организация работы органов предварительного след-
ствия системы МВД России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет 
// Предварительное следствие. 2009. № 4. С. 19-27; а также статьи о деятельности под-
разделений органов внутренних дел в сборнике «Проблемы расследования нераскры-
тых преступлений прошлых лет». М.: Академия управления МВД России, 2008. 424 с.
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на каждом выделенном направлении выявления и преодоления 
противодействия расследованию будет иметь свои специфические 
черты, анализу и описанию которых, полагаем, следует посвятить 
специальные исследования в дальнейшей нашей научной работе.

Рассмотрение обозначенных выше функций управления органа-
ми внутренних дел по выявлению и преодолению противодействия по-
казывает сложность и многогранность управленческой деятельности 
руководителей и сотрудников аппаратов управления органами рассле-
дования преступлений. Каждое направление организации деятельно-
сти подчинённых должностных лиц, подразделений и органов должно 
отвечать реально складывающейся оперативной обстановке. Следует 
помнить, что управление призвано создавать условия для успешной 
деятельности подчинённых, должно быть направлено на координа-
цию и согласование усилий должностных лиц, специализирующихся 
на выполнении конкретных действий по выявлению и преодолению 
противодействия расследованию. 
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UNELE ASPECTE LEGATE DE COMPETENȚA ORGANELOR DE UR-
MĂRIRE PENALĂ

Dinu OSTAVCIUC, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Iurie ODAGIU, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,

prim-prorector pentru studii şi management al calităţii
al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii nr. 216 din 29.05.2003 cu 
privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţi-
unilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, orga-
nele de urmărire penală reprezintă organe care, conform legii, au dreptul de 
a efectua urmărirea penală.

Articolul 253 CPP stipulează că urmărirea penală se efectuează de că-
tre procuror şi de către organele constituite conform legii în cadrul: Ministe-
rului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie 
şi Serviciul Fiscal de Stat1.

Tot această normă prevede că organele de urmărire penală sunt or-
ganizate în structuri centrale şi structuri teritoriale şi sunt reprezentate de 
ofiţeri de urmărire penală anume desemnaţi în cadrul instituţiilor menţiona-
te supra şi subordonaţi organizaţional conducătorului instituţiei respective. 
Ofiţerii de urmărire penală sunt independenţi, se supun legii şi indicaţiilor 
scrise ale procurorului. Statutul ofiţerului de urmărire penală este stabilit 
prin lege2.

Cu alte cuvinte, organul de urmărire penală este împuternicit de stat şi 
care în faza prejudiciară desfăşoară activităţi legate de acumularea probelor 
necesare cu privire la existenţa componenţei de infracţiune, la identificarea 
făptuitorului sau a făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora. De ase-
menea, organele de urmărire penală au obligaţia să ia toate măsurile prevă-
zute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a 
circumstanţelor cauzei pentru stabilirea adevărului.
1 Începând cu 01.01.2021 organe de urmărire penală se constituie şi în cadrul Serviciului Fis-
cal de Stat (Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 188 din 11.09.2020. Monitorul 
Oficial al R. Moldova nr. 259-266 art. 557 din 09.10.2020). 
2 A se vedea Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală.
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De menţionat că organele de urmărire penală din cadrul instituţiilor 
vizate trebuie să îndeplinească diferite activităţi, astfel încât crearea lor să 
răspundă criteriului logic de organizare şi funcţionare pentru a se exclude 
dublele sarcini. Este firesc ca organele de urmărire penală menţionate să se 
deosebească prin delimitarea sarcinilor cei revin fiecărui organ de urmărire 
penală în parte. 

Astfel, pentru a putea desfăşura activităţi procesuale, organul de ur-
mărire penală trebuie să fie competent de a efectua acţiuni de urmărire pe-
nală în fiecare cauză penală concretă. Cauzele penale fiind deosebit de di-
versificate prin gravitatea faptelor, locul unde au fost comise, ori persoana 
făptuitorului, acestea se impun a fi repartizate pentru o justă apreciere de 
organele de urmărire penală. Din aceste considerente, CPP a delimitat sarci-
nile acestor organe de urmărire penală după competenţa teritorială, materi-
ală şi după calitatea persoanei.

„În dreptul procesual penal, prin competenţă înţelegem aptitudinea 
recunoscută de lege unui organ judiciar de a îndeplini anumite atribuţii în 
cadrul procesului penal.”3 „Definim competenţa ca sfera atribuţiilor pe care 
le are de îndeplinit, potrivit legii, fiecare categorie de organe judiciare în ca-
drul procesului penal.”4 

Competenţa organelor de urmărire penală are două înţelesuri, unul fi-
ind dreptul şi obligaţia organelor de urmărire penală de a efectua urmărirea 
penală pe o anumită cauză şi altul referitor la repartizarea legală a cauzei 
penale atribuţiilor unui anumit organ de urmărire penală. A stabili compe-
tenţa unui organ de urmărire penală cu privire la o anumită cauză penală, 
înseamnă a verifica dacă acel organ are dreptul şi obligaţia de a proceda la 
efectuarea acţiunilor de urmărire penală.

După cum am menţionat mai sus, delimitarea sarcinilor organelor de 
urmărire penală se efectuează conform competenţei teritoriale, materiale şi 
personale (după calitatea persoanei).

Este de reţinut faptul că unii autori5, pe lângă aceste tipuri de 
competenţe, menţionează că există şi competenţa funcţională a organelor de 
urmărire penală (organelor judiciare).

„Competenţa funcţională conturează categoriile de activităţi pe care 
le poate desfăşura un anumit organ în cadrul competenţei sale generale”6.

Aceasta prevede sau conturează cadrul de atribuţii ce revine fiecărui 
organ de urmărire penală în raport cu atribuţiile procurorului şi a judecăto-

3 Apetrei Mihai, Nae Laurenţiu. Comentariu privind modificările Codului de procedură penală. 
Bucureşti: Albatros, 1996, p. 176.
4 Neagu Ion. Drept procesual penal. Bucureşti: Ed. Academiei, 1988, p. 220.
5 Ibidem
6 Ibidem
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rului de instrucţie.
Alfel spus, competenţa funcţională este direct reglementată de lege, 

din care derivă din obiectul şi scopul urmăririi penale, precum şi din sarcini-
le organului de urmărire penală, şi anume:

 – organul de urmărire penală este obligat să acumuleze probele nece-
sare pentru a cerceta obiectiv, complet şi sub toate aspectele circumstanţele 
cauzei;

 – organul de urmărire penală este obligat să acumuleze probe atât în 
favoarea, cât şi în defavoarea bănuitului, învinuitului, pentru a demonstra 
vinovăţia sau, respectiv, nevinovăţia;

 – organul de urmărire penală trebuie să acumuleze şi  să confrunte 
probele de acuzare şi cele care nu confirmă acuzarea sau o atenuează (obli-
gaţia aceasta se menţine şi în cazul în care bănuitul sau învinuitul recunoaşte 
vinovăţia);

 – organul de urmărire penală trebuie să manifeste un rol activ şi la 
explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor şi altor participanţi la procesul 
penal;

 – organul de urmărire penală este obligat să acumuleze date cu pri-
vire la împrejurările care au determinat, înlesnit, favorizat sau contribuit la 
săvârşirea infracţiunii;

 – alte atribuţii reglementate în CPP.
Este de menţionat că competenţa funcţională se atribuie şi procuroru-

lui. Această competenţă reiese din atribuţiile procurorului la conducerea şi 
exercitarea urmăririi penale, precum şi de susţinere a învinuirii în calitate 
de acuzator de stat7. În unele cazuri, şi anume în cazul procuraturilor specia-
lizate, competenţa funcţională a acestora este prevăzută expres în raport cu 
organele de urmărire penală.

Aşadar, potrivit art. 2701 alin. (2) CPP, Procuratura Anticorupţie con-
duce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată 
de organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie. În con-
formitate cu prevederile art. 2702 alin. (2) şi (3) CPP, Procuratura pentru 
Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale conduce urmărirea 
penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele 
de urmărire penală cu competenţa pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 
menţionate la art. 266, 268 şi 2692 CPP8. Totodată, Procuratura pentru Com-
baterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale exercită sau conduce ur-

7 A se vedea prevederile art. 52-531 CPP.
8 În acest caz se are în vedere exercitarea urmăririi penale de către Direcţia generală urmă-
rire penală a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, de Direcţia 
urmărire penală a Serviciului Fiscal de Stat (din 01.01.2021) şi de către Direcţia urmărire 
penală a Serviciului Vamal (adică a organelor de urmărire penală centrale).
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mărirea penală în cauzele transmise acesteia de către Procurorul General.
Competenţa materială (ratione materiae) determină repartiţia cau-

zelor penale între organele judiciare de grade diferite în raport de natura şi 
gravitatea infracţiunilor ce urmează a fi soluţionate. „Competenţa materială 
realizează o delimitare pe linie verticală a competenţei, întrucât prin ea se 
repartizează cauzele penale între organe de grade diferite. Repartizarea ca-
uzelor penale pe baza competenţei materiale se face, de regulă, prin două 
sisteme importante: determinare abstractă, determinare concretă”9.

Potrivit legislaţiei procesual penale naţionale, organele de urmărire 
penală nu sunt delimitate pe criteriul liniei verticale şi, respectiv, aceste or-
gane sunt deopotrivă în ceea ce priveşte sarcinile legale ce le revin şi nu sunt 
ierarhic superioare sau ierarhic inferioare unul în raport cu celălalt. Potri-
vit normelor procesuale (art. 253, 266-2692 CPP) şi reieşind din prevederile 
Legii nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală, 
organele de urmărire penală din Republica Moldova se divizează doar după 
cercetarea genurilor de infracţiuni sau, altfel spus, după obiectul de cerce-
tare. Deci competenţa materială este determinată de obiectul cauzei penale, 
adică de acţiunea ilicită care a dus la săvârşirea infracţiunii.

După cum am reţinut, competenţa materială a organelor de urmărire 
penală este reglementată de art. 266-2692 ale CPP.

Astfel, art. 266 CPP stipulează competenţa materială a organului de 
urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit acestei norme 
procesuale, organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne 
efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată prin 
lege în competenţa altor organe de urmărire penală sau este dată în compe-
tenţa lui prin ordonanţa procurorului.

Din cele expuse, se desprinde determinarea următoarelor infracţiuni 
cu drept de examinare de către organul de urmărire penală al Ministerului 
Afacerilor Interne, după cum urmează:

 – infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei (art. 145-163 Cod pe-
nal);

 – infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei (art. 164-
166, art. 167-169 Cod penal);

 – infracţiuni privind viaţa sexuală (art. 171-1751 Cod penal);
 – infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi 

constituţionale ale cetăţenilor (art. 176-181, art. 182-185 Cod penal);
 – infracţiuni contra patrimoniului (art. 186-1995 Cod penal)10;

9 Neagu Ion. Drept procesual penal. Bucureşti: Ed. Academiei, 1988, p. 220.
10 Infracţiunile contra patrimoniului sunt date în competenţa organului de urmărire penală 
al Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia art. 190 şi art. 191 ale Codului penal, dacă au 
fost săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu de: persoane cu funcţii de demnitate publică în
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 – infracţiuni contra familiei şi minorilor (art. 201-209 Cod penal);
 – infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (art. 211-

2221 Cod penal);
 – infracţiuni economice (art. 24510, 247 şi 256 Cod penal);
 – infracţiuni în domeniul transporturilor (art. 263-276 Cod penal);
 – infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice (art. 278, 

2781, 2791-282, art. 285-293, art. 296-302 Cod penal);
 – infracţiuni contra justiţiei (art. 303, 309-323 Cod penal)11;
 – infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică (art. 

3301, 3302 Cod penal);
 – infracţiuni de corupţie în sectorul privat (art. 3351 Cod penal);
 – infracţiuni contra autorităţilor publice şi securităţii de stat (art. 347-

363 Cod penal);
 – infracţiuni militare (art. 364-388 Cod penal).

Art. 268 CPP stipulează competenţa materială a organului de urmărire 
penală al Serviciului Vamal. În baza normei vizate, organul de urmărire pe-
nală respectiv efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor prevă-
zute în art. 248, 249 din Codul penal.

Este de menţionat faptul că, din păcate, există un conflict de competenţă 
între organul de urmărire penală al Serviciului Vamal şi procuror. Astfel, po-
trivit art. 270 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP, procurorul exercită urmărirea pe-
nală în cazurile infracţiunilor menţionate în art. 270 CPP, implicit şi al celor 
prevăzute la art. 248 şi 249 din Codul penal.

De reţinut că, în conformitate cu prevederile art. 271 alin. (3) CPP, 
conflictul de competenţă între organele de urmărire penală este inadmisibil. 
Chestiunile legate de conflictul de competenţă se soluţionează de procurorul 
care exercită controlul asupra urmăririi penale sau, după caz, de procurorul 
ierarhic superior.

sensul art. 123 alin. (3) din Codul penal, cu excepţia primarilor şi viceprimarilor satelor şi co-
munelor, consilierilor locali ai satelor şi comunelor. funcţionari publici de conducere de nivel 
superior. ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de investigaţii. avocaţi. executori judecătoreşti. 
administratori autorizaţi. persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat şi a 
societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat. persoane ce reprezintă conducerea băn-
cilor comerciale. secretarul Consiliului Suprem de Securitate, şeful Marelui Stat Major al Ar-
matei Naţionale, alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Statului Major General al 
Forţelor Armate, precum şi de persoane care deţin gradul militar de general sau un grad spe-
cial corespunzător acestuia. indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bu-
nurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă şi altor foloase, pretinse, promise, 
acceptate, oferite, date sau primite, depăşesc 5000 de unităţi convenţionale sau dacă valoarea 
prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte 50 000 de unităţi convenţionale.
11 Este de meţionat faptul că în cazurile infracţiunilor menţionate organul de urmărire penală 
al MAI este competent de a efectua urmărirea penală, cu excepţiile prevăzute la art. 270 alin. 
(1) pct. 1) CPP.
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În baza celor expuse supra constatăm că legea nu admite a priori con-
flictul de competenţe între organele de urmărire penală. În acest fel, este 
necesară şi se impune analiza şi explicarea  normelor invocate. 

În cazul în care procurorul soluţionează conflictul de competenţe, pre-
cum şi ţinând cont de faptul că potrivit art. 270 alin. (9) CPP, procurorul, în 
caz de necesitate, poate exercita personal urmărirea penală în orice cauză 
penală, se va ţine cont de prevederile art. 270 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP, şi nu 
de prevederile art. 268 CPP.

Cu alte cuvinte, competent de a efectua urmărirea penală în cazul 
infracţiunilor prevăzute la art. 248 şi 249 Cod penal este procurorul.

Conform practicii de urmărire penală, în cazul comiterii infracţiunilor 
prevăzute la art. 248 şi 249 din Codul penal, competenţa efectuării urmăririi 
penale îi revine procurorului12. La fel, în aceeaşi ordine de idei, este impor-
tant de a ţine cont de prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 
actele normative13.

Potrivit art. 7 alin. (3) al Legii cu privire la actele normative, în cazul 
în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict 
de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau 
emis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 
100 din 22.12.201714.

Reieşind din cele invocate, menţionăm faptul că dispoziţia art. 268 CPP 
a fost adoptată prin Legea nr. 122 din 14.03.2003, publicată la 05.11.2003, 
pe când art. 270 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP a fost modificat, prin atribuirea 
competenţei procurorului la exercitarea urmăririi penale a infracţiunilor pre-
văzute la art. 248 şi 249 din Codul penal, prin Legea nr. 213 din 25.10.2018, 
în vigoare din 16.11.2018. Respectiv, după cum am menţionat şi supra, 
competenţa materială la exercitarea urmăririi penale a acestor infracţiuni îi 
revine procurorului şi nicidecum organului de urmărire penală al Serviciului 

12 Sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 24.12.2019,  Dosarul nr. 1-19174361-
12-1-01102019 (1–4271/2019), Disponibilă: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_in-
tegration/pdf/db291e7e-48f2-4529-b21f-71d8055feb05 (vizualizată la 24.04.2020). 
Sentinţa Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 12.03.2020.Dosarul Nr. 1-19/2020 /PIGD 
1-20008409-32-1-21012020/ (2019874142), Disponibilă: https://jhn.instante.justice.
md/ro/pigd_integration/pdf/65fb8608-83eb-4af9-a562-1ada46999a30 (vizualizată la 
24.04.2020).
13 Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. Publicat: 12.01.2018, MO Nr. 
7-17 art. 34.
14 Normele juridice speciale sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi 
sociale sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă 
specială, care se regăsesc în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială. Normele 
juridice derogatorii sînt diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie şi sunt aplicabile 
unei situaţii determinate. În caz de divergenţă între o normă generală sau specială şi o normă 
derogatorie, care se regăsesc în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma derogatorie.



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

487

Vamal. 
În lumina celor expuse, apare întrebarea logică legată de activitatea 

ofiţerilor de urmărire penală din cadrul organului de urmărire penală al Ser-
viciului Vamal, care au rămas fără de competenţe. Practica a găsit soluţia 
alternativă care constă în implicarea de către procuror a acestor ofiţeri în 
grupul de urmărire penală anume în cauzele pornite pe astfel de infracţiuni. 

Această alternativă, în viziunea noastră, nu este una ce ar corespunde 
rigorilor legale, deoarece prin Legea nr. 213 din 25.10.2018 organului de 
urmărire penală al Serviciului Vamal i s-a retras competenţele de exercitare 
a urmăririi penale, întrucât art. 268 CPP este o normă nefuncţională şi nea-
plicabilă.

În conformitate cu prevederile art. 269 CPP, organul de urmărire pe-
nală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează urmărirea penală în pri-
vinţa infracţiunilor prevăzute la art. 239–240, 243, 279 şi 324–335 din Co-
dul penal, precum şi a celor săvârşite în conexiune cu acestea, cu excepţiile 
prevăzute de CPP. Astfel, această normă stipulează competenţa materială a 
acestui organ de urmărire penală.

Referitor la competenţa materială a organului de urmărire penală al 
Centrului Naţional Anticorupţie au existat unele prevederi, în special până 
la adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 179 din 26.07.2018 pentru mo-
dificarea unor acte legislative15, prin care a fost completat şi modificat art. 
270 CPP.

Astfel, organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie 
efectua, sub conducerea procurorului, urmărirea penală în privinţa infracţi-
unilor date în competenţa sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu 
excepţia infracţiunilor şi persoanelor prevăzute la art. 270 alin. (1) pct.1) lit. 
a) şi h) şi pct. 2)-4) CPP.16 

Cu alte cuvinte, organul de urmărire penală respectiv efectua urmări-
rea penală în privinţa infracţiunilor date în competenţa sa indiferent de ca-
litatea subiectului, cu excepţia infracţiunilor comise de Preşedintele ţării şi 
a celor comise de minori. Această abordare, după noi, era una greşită, deoa-
rece venea în contrazicere cu prevederile art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. b)-g) şi 
i) CPP. Era un paradox, fiindcă organul de urmărire penală respectiv putea, 
în viziunea autorilor, să efectueze urmărirea penală în privinţa procurorilor, 
angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie, deputaţilor, judecătorilor, mem-
brilor Guvernului etc. 

O dată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 179 din 26.07.2018 
pentru modificarea unor acte legislative s-a făcut o claritate în această 
15 Publicat: 17.08.2018 în Monitorul Oficial nr. 309-320 art. 498.
16 http://www.procuratura.md/file/0909_Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_
penale-PG-2012.pdf (vizitat 10.10.2020).



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

488

privinţă.
Actualmente, organul de urmărire penală al Centrului Naţional 

Anticorupţie efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor pre-
văzute la art. 239–240, 243, 279 şi 324–335 din Codul penal, precum şi a 
celor săvârşite în conexiune cu acestea, cu excepţiile prevăzute la art. 270 
CPP, care sunt de competenţa procurorului, implicit a infracţiunilor date în 
competenţa procuraturilor specializate.

În conformitate cu prevederile art. 2692 CPP, organul de urmărire pe-
nală al Serviciului Fiscal de Stat efectuează urmărirea penală în privinţa in-
fracţiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul 
penal, cu excepţia infracţiunilor care sunt atribuite prin lege în competenţa 
procurorului17.

Astfel, prin Legea nr. 188 din 11.09.2020 a fost modificat CPP, prin 
care s-a creat organul de urmărire penală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, 
având competenţa materială în vederea efectuării urmăririi penale a urmă-
toarelor infracţiuni: practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; prac-
ticarea ilegală a activităţii financiare; pseudoactivitatea de întreprinzător; 
evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; evaziunea 
fiscală a persoanelor fizice; transportarea, păstrarea sau comercializarea 
mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau tim-
bre de acciz; fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în 
circulaţie şi utilizarea acestora; însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise 
de lege, tăinuirea bunurilor gajate, îngheţate, luate în leasing, sechestrate 
sau confiscate; insolvabilitatea intenţionată; insolvabilitatea fictivă; falsul în 
documente contabile.

Considerăm că această modificare a legislaţiei va aduce plus valoare în 
vederea cercetării obiective, complete şi sub toate aspectele a infracţiunilor 
din domeniul financiar, fiscal şi contabil. Or, competenţa constatării acestor 
infracţiuni îi revine anume Serviciului Fiscal de Stat, sunt infracţiuni specifi-
ce, unde persoanele care le vor investiga vor trebui să aibă o pregătire spe-
cială în acest domeniu. Totodată, considerăm că în acest caz se va respecta 
principiul operativităţii.

Organul de urmărire penală nou-creat va trebui să-şi elaboreze actele 
corespunzătoare care vor reglementa organizarea, funcţiile, atribuţiile, con-
lucrarea cu organele de constatare etc. Concomitent, este necesar selectarea 
şi recrutarea personalului calificat şi alte aspecte organizaţionale, logistice şi 
instituţionale specifice unui organ de urmărire penală.

Referindu-ne la un alt aspect al competenţei materiale, este de 

17 Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 188 din 11.09.2020. Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 259-266 art. 557 din 09.10.2020. În vigoare începând cu 01.01.2021.
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menţionat faptul că legea procesuală penală stabileşte o competenţă ma-
terială comună organelor de urmărire penală în privinţa infracţiunilor 
contra justiţiei.

Aşadar, potrivit art. 2691 CPP, în cazurile privind infracţiunile prevă-
zute la art. 311-316 şi 323 din Codul penal, urmărirea penală se efectuează 
de organul în a cărui competenţă se află infracţiunea în legătură cu care a 
fost pornită urmărirea penală.

Infracţiunile respective pot fi divizate în două categorii: infracţiuni le-
gate de avertizarea subiectului procesual din partea organului de urmărire 
penală şi infracţiuni săvârşite în legătură cu buna desfăşurare a urmăririi 
penale. 

Din prima categorie fac parte infracţiunile prevăzute la art. 311-313 
din Codul penal18, iar din a doua categorie fac parte infracţiunile prevăzute 
la art. 314-316 şi 323 din Codul penal19.

Urmărirea penală în asemenea situaţii se va efectua de acelaşi organ 
de urmărire penală care a constatat infracţiunile respective şi care este com-
petent să cerceteze infracţiunea în legătură cu care a fost pornită urmărirea 
penală. Astfel, legiuitorul a stabilit competenţa materială comună organelor 
de urmărire penală, deoarece în aceste cazuri există împrejurări ce nu se 
răsfrâng negativ asupra efectuării depline şi obiective a urmăririi penale şi 
cercetării judecătoreşti.

Referindu-ne la prima categorie de infracţiuni, adică a celor de aver-
tizare a subiectului procesual, este de menţionat faptul că acestea au fost 
denumite astfel, fiindcă legislaţia procesuală penală impune organului de 
urmărire penală unele cerinţe imperative, care sunt obligatorii până la efec-
tuarea acţiunii procesuale propriu-zise. 

Ca pildă, persoana care efectuează acţiunea procesuală previne mar-
torul asupra răspunderii ce o poartă în caz de refuz de a depune declaraţii, 
precum şi pentru declaraţii mincinoase, făcute cu bună ştiinţă20. Exemplu 
elocvent este şi în cazul prezentării spre recunoaştere,  dacă cel chemat spre 
a face recunoaşterea este martor sau parte vătămată, el este avertizat despre 
răspunderea penală, prevăzută în art. 313 din Codul penal, pentru refuzul de 
a face declaraţii, în art. 312 din Codul penal, pentru declaraţiile mincinoase21. 
18 Denunţarea falsă sau plângerea falsă. declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea 
incorectă. refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii.
19 Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau 
la efectuarea de traduceri incorecte. divulgarea datelor urmăririi penale. divulgarea datelor 
privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, 
participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor. favo-
rizarea infracţiunii.
20 A se vedea dispoziţia art. 105 alin. (6) CPP.
21 A se vedea dispoziția art. 116 alin . (2) CPP.
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Un alt exemplu convingător este cazul denunţului sau plângerii. În această 
situaţie, persoanei care face denunţ sau plângere i se explică răspunderea pe 
care o poartă în caz dacă denunţul sau plângerea este intenţionat calomni-
os/oasă, fapt care se consemnează în procesul-verbal sau, după caz, în con-
ţinutul denunţului sau al plângerii şi se confirmă prin semnătura persoanei 
care a făcut denunţul sau plângerea22.

Din cele ce precedă, reiese că organul de urmărire penală în a cărui 
competenţă se află infracţiunea în legătură cu care a fost pornită urmărirea 
penală, avertizează subiecţii procesuali despre răspunderea penală pentru 
comiterea categoriilor de infracţiuni menţionate. Respectiv, odată ce acest 
organ de urmărire penală în cauza pe care deja o cercetează avertizează 
subiecţii, competenţa de a efectua urmărirea penală a primei categorii de 
infracţiuni îi revine aceluiaşi organ. 

Cu referire la categoria infracţiunilor săvârşite în legătură cu buna 
desfăşurare a urmăririi penale este de menţionat faptul că legislatorul a pre-
văzut competenţa materială comună organelor de urmărire penală, deoa-
rece, pe de o parte, acestea derivă din probele administrate în cauza penală 
aflată deja în gestiunea acestor organe, iar pe de altă parte, organul de ur-
mărire penală care a constatat infracţiunea va putea obiectiv, complet şi sub 
toate aspectele să cerceteze infracţiunea respectivă. În acest sens, nu vor fi 
încălcate principiile procesului penal, cum ar fi cel al operativităţii, rolului 
activ al organului de urmărire penală, accesului liber la justiţie etc.

Cu alte cuvinte, este logic acest fapt, deoarece organul de urmărire 
penală în a cărui competenţă se află infracţiunea în legătură cu care a fost 
pornită urmărirea penală, la constatarea unei alte infracţiuni prevăzute de 
art. 314-316 şi 323 din Codul penal, se va autosesiza şi va începe urmărirea 
penală. Probele administrate în prima cauză penală vor avea efectul proba-
toriu în ambele cauze penale, fapt ce va genera cercetarea rapidă a acestora, 
având şi temei de conexitate.

CPP atribuie şi procurorului competenţă la exercitarea urmăririi pe-
nale. Este de specificat faptul că, pe lângă sarcinile pe care le are procuro-
rul23, acestuia îi revine obligaţia de a exercita personal urmărirea penală.

Referindu-ne la competenţa materială a procurorului, aceasta este 
stipulată în art. 270 CPP. Astfel, potrivit art. 270 alin. (1) pct. 2) şi 5) CPP, 
procurorul exercită urmărirea penală în cazurile următoarelor infracţiuni: 
atentatele la viaţa poliţiştilor, ofiţerilor de urmărire penală, ofiţerilor de 
informaţii şi securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat 
de exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi la viaţa membrilor fami-

22 A se vedea dispoziţia art. 263 alin. (7) CPP.
23 A se vedea prevederile art. 52-531 CPP.
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liilor acestora; infracţiuni date în competenţa procuraturilor specializate, 
conform prevederilor art. 2701 şi 2702 CPP; infracţiunile prevăzute la art. 
183, 1851–1853, 223–240, 2421, 2422, 245–2459, 24511–2462, 248, 249, 255, 
257–2611 şi 262 din Codul penal24; infracţiuni de tortură, tratament inuman 
sau degradant, prevăzute la art. 1661 din Codul penal.

Din imperative legale se desprinde că competent să exercite urmări-
rea penală în cazurile menţionate supra este procurorul de la procuratura în 
a cărei rază teritorială a fost săvârşită infracţiunea sau, după caz, procurorul 
din procuratura specializată.

Totodată, este de menţionat şi faptul că legea25 acordă dreptul procu-
rorului, în caz de necessitate, să exercite personal urmărirea penală în orice 
cauză penală. În acest sens, se are în vedere că procurorul poate retrage de la 
organul de urmărire penală orice cauză penală şi să efectueze urmărirea pe-
nală personal. Cu alte cuvinte, în cazul în care procurorul conduce urmărirea 
penală într-o cauză ce se află în gestiunea organului de urmărire penală şi 
acesta consideră că se tergiversează termenul examinării cauzei, fie din alte 
motive obiective, acest procuror poate retrage această cauză penală şi s-o 
reţină în gestiunea sa, exercitând personal urmărirea penală, revenindu-i, în 
acest caz, atribuţiile organului de urmărire penală26.

Din cele ce precedă, susţinem opinia unor autori care menţionează 
faptul că, în ipoteza în care urmărirea penală reprezintă un atribut de 
competenţă exclusivă a procurorului, îndeplinirea de către acesta numai a 
unor acte de urmărire penală şi redactarea rechizitoriului nu sunt suficien-
te, deoarece toate actele de urmărire penală trebuie efectuate, de regulă, de 
către procuror, şi nu numai o parte dintre acestea27.

În continuarea analizei competenţei materiale a procurorului este ca-
zul să ne referim la competenţa materială a Procuraturii Anticorupţie şi a 
Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Aşadar, potrivit art. 2701 CPP, Procuratura Anticorupţie exercită ur-
mărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 1811, 1812, 2421, 2422, 
324–329, 332–335 din Codul penal şi în cazul infracţiunilor comise cu folo-
sirea situaţiei de serviciu, prevăzute la art. 190 şi 191 din Codul penal dacă 
au fost săvârşite de: persoane cu funcţii de demnitate publică în sensul art. 
123 alin. (3) din Codul penal, cu excepţia primarilor şi viceprimarilor satelor 
şi comunelor, consilierilor locali ai satelor şi comunelor; funcţionari publici 

24 Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 188 din 11.09.2020. Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 259-266 art. 557 din 09.10.2020. În vigoare începând cu 01.01.2021.
25 A se vedea prevederile art. 270 alin. (9) CPP.
26 A se vedea prevederile art. 52 alin. (1) pct. 2) CPP.
27 Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 45.
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de conducere de nivel superior; ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de inves-
tigaţii; avocaţi; executori judecătoreşti; administratori autorizaţi; persoane 
ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni 
cu capital majoritar de stat; persoane ce reprezintă conducerea băncilor co-
merciale; secretarul Consiliului Suprem de Securitate, şeful Marelui Stat Ma-
jor al Armatei Naţionale, alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul 
Statului Major General al Forţelor Armate, precum şi de persoane care deţin 
gradul militar de general sau un grad special corespunzător acestuia.

Totodată, potrivit acestei norme procesuale, Procuratura Anticorupţie 
este competentă de a exercita urmărirea penală indiferent de calitatea per-
soanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avan-
tajelor sub orice formă şi altor foloase, pretinse, promise, acceptate, oferite, 
date sau primite, depăşesc 5000 de unităţi convenţionale sau dacă valoarea 
prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte 50 000 de unităţi convenţi-
onale. 

La fel, Procuratura Anticorupţie este competentă de a exercita urmă-
rirea penală dacă valoarea finanţării, resurselor administrative, a donaţiilor, 
alocaţiilor de la bugetul de stat şi/sau mijloacelor din fondul electoral utili-
zate la săvârşirea infracţiunii depăşeşte 5000 de unităţi convenţionale – în 
cazul infracţiunilor prevăzute la art. 1812 din Codul penal.

Din cele expuse se desprinde faptul că în cazul Procuraturii Anticorupţie 
competenţa materială coroborează cu competenţa personală sau după cali-
tatea persoanei. Adică, legislatorul a scos în evidenţă primară competenţa 
materială a acestei instituţii, pe de o parte, şi a subliniat în privinţa căror 
persoane această competenţă se va aplica, pe de altă parte. Competenţa ma-
terială este consolidată de competenţa personală numai în cazurile regle-
mentate de art. 2701 alin. (1) pct. 1) CPP, deoarece în cazurile menţionate la 
art. 2701 alin. (1) pct. 2) şi 3) CPP vorbim doar despre competenţa materială.

Astfel, înţelegem că prin metoda excluderii, atunci când aceste 
infracţiuni vor fi comise de către alte persoane decât cele menţionate la art. 
2701 alin. (1) pct. 1) CPP, efectuarea urmăririi penale va fi de competenţa 
organelor de urmărire penală sau, după caz, de competenţa procuraturilor 
teritoriale.  

În conformitate cu prevederile art. 2702 alin. (1) CPP, Procuratura 
pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale exercită ur-
mărirea penală în cazul infracţiunilor cu caracter terorist în sensul art. 13411 
din Codul penal28; infracţiunilor prevăzute la art. 135–144, art. 1661 alin. (3) 
şi (4), art. 283, 284, 295–2952, 337–346 din Codul penal; infracţiunilor pre-
28 Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art.art. 1401, 142, 275, 
278, 2781, 2791, 2792, 2793, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) şi alin. (2) în partea ce vizează faptele 
prevăzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 342 şi 343.
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văzute la art. 244, 248, 249, 259–2611 din Codul penal, dacă valoarea preju-
diciului cauzat prin infracţiune depăşeşte valoarea de 50 000 de unităţi con-
venţionale; infracţiunilor săvârşite de un grup criminal organizat în sensul 
art. 46 din Codul penal, al infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de 
grave, cu excepţia celor menţionate la art. 2701 alin. (1) CPP29; infracţiunilor 
săvârşite de o organizaţie (asociaţie) criminală în sensul art. 47 din Codul 
penal.

Este de menţionat faptul că, potrivit art. 2702 alin. (1) lit. d) CPP, Pro-
curatura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale 
exercită urmărirea penală în cazul infracţiunilor săvârşite de un grup cri-
minal organizat în sensul art. 46 din Codul penal, al infracţiunilor deosebit 
de grave şi excepţional de grave, cu excepţia celor menţionate la art. 2701 

alin. (1) CPP. Cu alte cuvinte, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii 
Organizate şi Cauze Speciale este competenţă a exercita urmărirea penală în 
privinţa infracţiunilor enunţate, însă o data ce au fost comise infracţiunile 
prevăzute la art. 2701 alin. (1) CPP, indiferent de gravitatea acestora şi de 
formele participaţiei, urmărirea penală în privinţa acestora va fi efectuată de 
către Procuratura Anticorupţie.

Bibliografie
1. Apetrei Mihai, Nae Laurenţiu. Comentariu privind modificările Codului 

de procedură penală. Bucureşti: Albatros, 1996, p. 176.
2. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, re-

văzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 45.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
4. Codul penal al Republicii Moldova.
5. Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 188 din 11.09.2020. 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 259-266 art. 557 din 09.10.2020. 
6. Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire pe-

nală.
7. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. Publicat: 

12.01.2018, MO Nr. 7-17 art. 34.
8. http://www.procuratura.md/file/0909_Studiu_comparativ_privind_sis-

temele_organelor_penale-PG-2012.pdf (vizitat 10.10.2020)
9. Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 188 din 11.09.2020. 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 259-266 art. 557 din 09.10.2020. În 
vigoare începând cu 01.01.2021 

10. Sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 24.12.2019,  Dosarul 

29 A celor ce ţin de competenţa Procuraturii Anticorupţie.



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

494

nr. 1-19174361-12-1-01102019 (1–4271/2019), Disponibilă: https://
jc.instante. justice.md /ro /pigd_integration / pdf / db291e7e-48f2-4529 
-b21f-71d8055feb05 (vizualizată la 24.04.2020). 

11. Sentinţa Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 12.03.2020.Dosarul Nr. 
1-19/2020 /PIGD 1-20008409-32-1-21012020/ (2019874142), Disponi-
bilă: https://jhn.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/65fb8608-
83eb-4af9-a562-1ada46999a30 (vizualizată la 24.04.2020).



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

495

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ОБО-
ЗНАЧЕНИЙ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы выявления изменений, подделок или за-

мен идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова транс-
портного средства с помощью вихретоковых дефектоскопов.

Ключевые слова: транспортное средство, уголовный кодекс, экспертиза, 
экспертное исследование, вихретоковый дефектоскоп.

Summary
The article deals with the issues of identifying changes, fakes or replacements of 

the identification number, engine numbers, chassis or vehicle body using eddy current 
flaw detectors.

Keywords: vehicle, Criminal сode, examination, expert research, eddycurrent flaw 
detector.

Постановка проблемы. Покупка транспортного средства - дело 
непростое, возле этого процесса крутится немало мошенников и афе-
ристов, которые обманным путем могут обмануть покупателя, про-
дать ему автомобиль, который имеет криминальное прошлое или не-
законно ввезен на территорию страны. Это связано со значительным 
расширением рынка автомобилей, в том числе и в Украине. Поэтому 
значительно распространилось количество подделок или изменений 
идентификационного номера кузова или шасси автомобиля, номеров 
двигателя, кузова, без разрешения соответствующих органов номер-
ной панели с идентификационным номером транспортного средства.

Анализ исследований и публикаций. В различное время наибо-
лее полно исследуемую проблему изучали О.Р. Шляхов, А.И. Винберг, 
Е.Р. Россинский, О.М. Зинин, М.В. Салтевський. Непосредственно ана-
лизом способов уничтожения, подделки или замены номеров узлов и 
агрегатов транспортного средства занимались украинские и зарубеж-
ные ученые: Н.Н. Алексийчук, А.Н. Брисковська, А.С. Бычков, А.А. Воз-
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нюк, В.В. Вискунов, П.А. Жердев, Д.А. Петрелюк, М.Г. Щербаковский и 
другие. Однако еще много теоретических и практических аспектов 
этой тематики остаются недостаточно изученными.

Цель статьи – определить особенности процесса выявления из-
менений, подделок или замены идентификационного номера, номеров 
двигателя, шасси или кузова транспортного средства с помощью вих-
ретоковых дефектоскопов.

Изложение основного материала. Действующая редакция ста-
тьи 290 Уголовного кодекса(УК) Украины предусматривает штраф от 
пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, за подделку или уничтожение иденти-
фикационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова.

Предметом преступления являются: идентификационный 
номер; номера двигателя, шасси или кузова; номерная панель с иден-
тификационным номером транспортного средства. Индивидуальный 
номер двигателя, шасси (кузова) транспортного средства наносится 
заводом-изготовителем на передней панели под капотом легкового 
автомобиля или над аркой переднего колеса и дублируется на отдель-
ных табличках, закрепленных в салоне. Данные номера предназначе-
ны для идентификации автомобиля, например: при его регистрации, 
перерегистрации, технического осмотра, указываются в свидетель-
стве о регистрации транспортного средства и содержатся в автомати-
зированных информационно-поисковых системах министерства вну-
тренних дел и Национальной полиции Украины.

Объективная сторона преступления может проявляться в сле-
дующих формах: уничтожение, подделка или замена идентификаци-
онного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, а также замена 
без разрешения соответствующих органов номерной панели с иденти-
фикационным номером транспортного средства.

К наиболее распространенным видам экспертиз при расследо-
вании преступлений, предусмотренных ст.290 УК Украины, принад-
лежит экспертиза идентификации номеров транспортного средства. 
Экспертиза подразумевает:

 – исследование мест соединения (крепления) маркированной 
панели с другими панелями кузова (или рамной конструкции с кузо-
вом автомобиля) маркированной панели на предмет замены ее фраг-
мента (части) путем демонтажа;

 – выявление знаков идентификационной маркировки, нанесен-
ных на маркированную панель, заводских маркировочных табличек с 
идентификационной маркировкой;
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 – идентификационной маркировки сохраненной  на электрон-
ных носителях;

 – маркированной панели в случае установления факта измене-
ния или уничтожения первичной (заводской) идентификационной 
маркировки;

 – производственного (внутризаводского) номера автомобиля; 
индивидуальной маркировки коробки передач и других элементов 
комплектации, номера которых зафиксированы в информационной 
базе данных предприятия-изготовителя;

 – номера двигателя, а также оценку результатов экспертного ис-
следования маркировочных обозначений транспортного средства.

Зачастую, работниками экспертной службы для выявления фак-
тов изменения (подделки), уничтожение идентификационных номе-
ров транспортных средств используются относительно простые тех-
нические устройства и средства. Например: бинокулярный микроскоп, 
фонарик, фотоаппарат, зеркало, линейка, лупа, ультрафиолетовая 
лампа, шлифовальная бумага и т.д.[1]. Главным преимуществом пере-
численных подручных средств и технических устройств является то, 
что они позволяют непосредственно и, как правило, количественно 
оценить контролируемые параметры объекта исследования, напри-
мер размеры и расположение нарушения целостности сварного со-
единения. Однако, эффективно решать задачи для точного выявления 
и фиксации признаков изменения (подделки) идентификационных 
номеров автомобилей, выполненные правонарушителями с приме-
нением новейшего оборудования, указанные средства и устройства 
не способны. Кроме того они по своей сути являются разрушающими, 
так как вызывают повреждения или даже разрушения лакокрасочного 
покрытия автотранспортных средств. Поэтому важным практическим 
моментом в проведении судебных экспертиз является применение ме-
тодов и устройств, имеющих неразрушающий характер, и направлен-
ных на максимальное сохранение объектов исследования.

Во время комплексного исследования транспортных средств и 
их сопроводительных документов особую сложность вызывает имен-
но исследования идентификационных номеров и маркировочных обо-
значений автомобилей и их агрегатов. В этих обстоятельствах специ-
алисты научно-исследовательских учреждений приспосабливают к 
нуждам практических исследований различные универсальные и уз-
коспециализированные технические устройства, разрабатывают и со-
вершенствуют специальные аппаратные комплексы, помогающие точ-
но и правильно решать поставленные перед экспертом вопросы.

На наш взгляд, наиболее перспективными методами экспертного 
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исследования являются методы неразрушающего контроля. Такие ме-
тоды  абсолютно не влияют на объект исследования и при этом не тре-
буют длительных затрат времени. По особенностям технической реа-
лизации методы неразрушающего контроля подразделяются на виды: 
вихретоковые, ультразвуковые, рентгеновские, магнитопорошковые, 
магнитные, феррозондовые, электроискровые, термоэлектрические, 
радиационные, инфракрасные, радиоволновые, электронно-оптиче-
ские и капиллярные. Сейчас в области неразрушающего контроля все 
большее распространение получает вихретоковый метод. Принцип 
действия вихретоковых диагностических приборов основан на анали-
зе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромаг-
нитным полем вихревых токов, наводимых индуктивной катушкой 
в металлическом объекте. Плотность вихревых токов в зависимости 
от геометрических, электромагнитных параметров объекта, а также 
от взаимного положения устройства и объекта. В качестве преобра-
зователя преимущественно используются индуктивные катушки. Си-
нусоидальный или импульсный электрический ток, создает электро-
магнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в металлическом 
объекте. Электромагнитное поле вихревых токов влияет на индук-
тивные катушки устройства, создавая  в них электродвижущую силу 
либо изменяя их импеданс[2]. Таким образом, главное преимущество 
вихретокового метода выявления подделки или замены идентифика-
ционного номера, номера двигателя, шасси или кузова транспортного 
средства заключается в том, что его можно проводить без механиче-
ского повреждения корпуса, лакокрасочного покрытия или двигателя 
транспортного средства.

Практическое использование в экспертной практике. Вихре-
токовые дефектоскопы, структуромеры, толщиномеры могут быть до-
статочно успешно использованы для установления дефектов кузовов 
автомобилей и определения фактов замены маркировочных обозначе-
ний кузова[3]. Например, вихретоковые дефектоскопы позволяют вы-
являть: напайку, наклейку или вваривания металлических фрагментов 
с маркировочными обозначениями, изменение толщины и однород-
ности листового металла, а также скрытые отклонения (дефекты) в 
металлическом материале транспортного средства. Использование 
дефектоскопов позволяет установить места возможной локализации 
дефектов, неоднородностей металла или сварных соединений без на-
рушения целостности лакокрасочного покрытия кузова. Устройства 
компактны, могут комплектоваться индикаторами различных ти-
пов (звуковые, световые) и позволяют быстро проверить различные 
участки поверхности кузова автомобиля. Устройства позволяют без 
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удаления лакокрасочного покрытия эффективно диагностировать 
возможное наличие сварных швов (в том числе и кустарных), следов 
заводского происхождения (следы штамповки в сгибах номерных па-
нелей, следы подпора нумератора) и другие неоднородности.

Применение вихретоковых дефектоскопов наиболее эффектив-
но при исследовании замены первичного номера на иной номер, ко-
торый реализуется путем замены панели (фрагмента панели, участки 
металла) с номером кузова или замены номерных панелей вместе со 
смежными элементами кузова. Методика экспертного исследования с 
использованием вихретоковых дефектоскопов определяется способом 
изменения маркировки кузова. Вначале изучаются участки панели, 
прилегающие к месту маркировки. Срабатывание  индикации прибора 
может свидетельствовать как о наличии сплошного дефекта металла в 
виде сварного шва, трещины, так и наличия посторонних материалов. 
По характеру срабатывания прибора можно определить размеры и ло-
кализацию дефектов (наличие или отсутствие сплошного замкнутого 
контура), оценить их возможное происхождение. В случае подозрений 
относительно возможного криминального происхождения дефектов 
необходимо проводить проверку данного участка металла со снятием 
лакокрасочного покрытия и при необходимости с применением мето-
дов химического или электрохимического травления. Если дефектов 
в зоне, прилегающей к маркировочной площадки, обнаружить не уда-
лось, тогда проверяется наличие (отсутствие дефектов) по всей длине 
номерной детали[4].

К недостаткам вихретоковых дефектоскопов следует отнести от-
дельные ложные срабатывания сигнализации прибора при наличии 
на исследуемом металле пятен с неоднородными магнитными свой-
ствами, например, пятен от механических ударов (деформаций) на 
металле [5]. Кроме того проблемными могут оказаться области  вбли-
зи сварных швов или значительно изогнутых поверхностях. Поэтому 
при проведении криминалистических исследований нецелесообразно 
использовать вихретоковый дефектоскоп как основное достоверное 
устройство, но при этом вполне оправдано использование при обна-
ружении определенных видов подделки, что позволяет значитель-
но ускорить процесс исследования и минимизировать повреждения 
внешнего вида транспортного средства.
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Аннотация
Питання законного проникнення до житла або іншого володіння особи, в 

тому числі без дозволу власника чи вмотивованого рішення суду, представника-
ми правоохоронних органів різних країн постійно було актуальним. Такі дії завж-
ди обмежують конституційні права людей. Але при цьому, питання боротьби 
зі злочинністю, захист законних інтересів громадян від протиправних посягань 
або інших негативних явищ мають більший пріоритет. В даній статті ми роз-
глянемо визначення житла або іншого володіння особи, терміну «проникнення» 
та законних підстав для поліцейських проникати до житла або володіння особи.

Ключові слова: житло або інше володіння особи, проникнення, превентив-
ний поліцейський захід.

Summary
The issue of lawful entry into a person’s home or other property, including without 

the permission of the owner or a reasoned court decision, by law enforcement officials 
from different countries has always been relevant. Such actions always restrict people’s 
constitutional rights. However, the issues of combating crime, protection of the legitimate 
interests of citizens from unlawful encroachments or other negative phenomena have a 
higher priority. In this article, we will consider the definition of housing or other property 
of a person, the term “penetration” and the legal grounds for police officers to enter a 
person’s home or property. 

Key words: housing or other property of a person, penetration, preventive police 
action.

В Україні діє загальноправова засада забезпечення недотор-
каності житла чи іншого володіння особи. Ця засада закріплена Кон-
ституцією України, міжнародними правовими договорами, галузевим 
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законодавством. Обмеження таких прав і свобод можливо лише в пе-
редбачених законами. Україна у своїй діяльності вимушена застосову-
вати поліцейські заходи, що обмежують права людини. Але ці заходи 
повинні застосовуватися виключно на підставах, передбачених За-
коном України «Про Національну поліцію». Ми детально розглянемо 
такий превентивний поліцейських захід як проникнення до житла чи 
іншого володіння особи.

Стаття 38 Закону України «Про Національну поліцію» відпові-
дає основним міжнародним нормативно-правовим актам стосовно ос-
новних принципів дотримання прав і свобод людини. Так, відповідно 
до статті 12 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 ніхто не 
може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне 
життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тай-
ну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина 
має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. 
Стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 04.11.1950 р. визначає, що кожен має право на пова-
гу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспон-
денції. 

Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене 
у ч. 2 ст. 233 Кримінального процессуального кодексу, де вказано, що 
під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходить-
ся у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його 
призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або 
тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складо-
ві частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально 
призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під 
іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна 
ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, 
господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знахо-
дяться у володінні особи.

На наш погляд, в Україні під поняттям «житло» в криміналь-
но-процесуальному розумінні слід розглядати:

 – особистий будинок зі всіма приміщеннями, які призначені для 
постійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, 
які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового проживання в 
них, але є складовою будинку; 

 – будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, 
яке належить до житлового фонду і використовується для постійного 
або тимчасового проживання; 

 – будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до 
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житлового фонду, але використовуються для тимчасового проживан-
ня. Тобто це можуть бути приватний будинок, квартира в будинку 
будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі, дача, садовий 
будиночок, кімната в гуртожитку, номер у готелі, лікарняні та сана-
торні палати, кімнати баз відпочинку, туристичні палатки тощо. В ок-
ремих випадках, наприклад при тривалому перебуванні, тимчасовим 
житлом можуть бути визнані купе поїздів та каюти кораблів.

Стаття 379 Цивільного кодексу України вказує що, житлом фізич-
ної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені 
та придатні для постійного проживання в них. Під житлом у житлово-
му праві розуміють не тільки житлові (у тому числі багатоквартирні) 
будинки і дачі, призначені для постійного проживання, а й відокремле-
ні квартири та інші ізольовані приміщення (наприклад, окремі ізольо-
вані кімнати в квартирах), гуртожитки, будинки-інтернати, спеціальні 
будинки для громадян похилого віку й інвалідів та ін., що зареєстрова-
ні в державних органах як житлові приміщення. В цивільному праві під 
житлом розуміють перш за все об’єкт права власності та інших речових 
прав, що має особливий правовий режим.

Житло згідно з положеннями Цивільного кодексу України є поєд-
нуючим поняттям, яке включає в себе житловий будинок, квартиру, са-
дибу, котедж, дачу, розраховані на тривалий строк служби та призна-
чені для проживання. На нашу думку, з точки зору цивільного права, не 
можуть вважатися житлом окремі виробничі приміщення, вагончики, 
підвали, сараї, гаражі, збірно-розбірні, пересувні, контейнерні та інші 
підсобні споруди, а також приміщення, призначені для тимчасового 
(готель, лікарня) або недобровільного (в’язниця) перебування особи.

На думку коментаторів Цивільного кодексу України, з точки зору 
цивільного права не можуть вважатися житлом окремі виробничі при-
міщення, вагончики, сараї, гаражі, збірно-розбірні, пересувні, контей-
нерні та інші підсобні споруди, а також приміщення, призначені для 
тимчасового (готель, лікарня) або недобровільного (в›язниця) пересу-
вання особи.

Під іншим володінням особи розуміється транспортний засіб, зе-
мельна ділянка, гараж, інші споруди чи приміщення побутового, служ-
бового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які 
знаходяться у володінні особи.

Визначення терміну «проникнення» дано свого часу в листі Вер-
ховного Суду СРСР від 23 червня 1083 р. № 01-16 / 31-83. Зокрема, в 
ньому зазначено, що «проникнення» – це вторгнення в закрите чи не-
закрите (незамкнене) приміщення або житло, яке здійснюється (без 
відповідного дозволу) всупереч волі громадян, які проживають, пра-
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цюють або через інші обставини законно перебувають (або в даний 
час відсутні) в уьому місці. Воно може здійснюватись як з подоланням 
перешкод (замків, закритих дверей, вікон, люків та ін.) чи опору лю-
дей, так і без цього, наприклад, шляхом обману відповідних осіб або з 
використанням тошо, що ці особи (особа) залишили приміщення (жит-
ло) незакритим, без охорони. «Проникнення» може бути здійснене та-
кож за допомогою різних пристроїв (крюків, магнітів, шлангів, тощо), 
коли особа безпосередньо не входить у відповідне приміщення. Ана-
логічне роз›яснення дано в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР 
від 26 квітня 1984 р. №2. Зокрема, в цій Постанові роз›яснюється, що 
«проникнення» – це таємне або відкрите вторгнення в приміщення, 
інше сховище чи житло. Воно може здійснюватись як із подоланням 
перепон або опору людей, так і без цього. «Проникнення» може бути 
здійснене також за допомогою пристроїв, коли стороння особа досягає 
відповідного результату без входження у відповідне приміщення.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цьо-
го права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із 
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах на-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

Поліцейський може правомірно проникнути до житла чи іншого 
володіння особи:

За добровільною згодою особи. Законодавство конкретно не вка-
зує, у якій формі має бути викладена добровільна згода особи, яка є во-
лодільцем житла. Для уникнення ускладнень в роботі правоохоронних 
органів, у разі коли особа спочатку надає таку добровільну згоду усно, 
а потім відмовляється від неї, краще щоб така згода була писомовою.

Поліцейський має право проникнути до приміщення чи іншого 
володіння особи за рішенням суду. Таке рішення приймаються:

Для проведення деяких слідчих дій у кримінальних проваджен-
нях, передбаченим кримінальним процесуальним законодавством;

Для проведення деяких оперативно-розшукових заходів, перед-
баченим Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

На підставах зазначених в Законі України «Про виконавче про-
вадження». Цим законом передбачено що державний виконавець при 
здійсненні виконавчого провадження має право при виконанні судо-
вих рішень безперешкодно входити на земельні ділянки в жилі та інші 
приміщення боржників-фізичних осіб, провадити і цих приміщеннях 
огляд, за необхідності примусово відкривати їх в установленому по-
рядку із залученням працівників поліції, опечатувати ці приміщення, 
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арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, 
яке там знаходиться і на яке за Законом можна звернути стягнення.

Під час перевірки дотримання обмежень, установлених законом 
стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та ін-
ших категорій осіб. 

У невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням вчинюва-
ного акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки 
для життя чи здоров’я постраждалої особи.

У разі рятування життя людей та цінного майна під час надзви-
чайних ситуацій.

При безпосередньому переслідуванні осіб, підозрюваних у вчи-
ненні кримінального правопорушення.

У разі припинення злочину, що загрожує життю осіб, які знахо-
дяться в житлі або іншому володінні.

При чому вищеозначені останні чотири пункти передбачають 
можливість поліцейським здійснювати проникнення до житла або ін-
шого володіння особи без згоди власника(користувача) або відповід-
ного дозволу суду.

Таким чином, законодавство України надає українським полі-
цейським достатній перелік необхідних підстав для проникнення до 
житла або іншого володіння особи з метою виконання поліцейських 
функцій.
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
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органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Резюме
В статье дан анализ уголовного и уголовно-исполнительного Республики 

Казахстан касательно отсрочки отбывания наказания.  Отсрочка отбывания 
наказания предусмотрена уголовным законодательством многих стран и явля-
ется альтернативной наказанию мерой реагирования на совершенное уголовно-
наказуемое деяние. Проведенный анализ позволил выявить ряд существенных 
недостатков в действующем уголовном и пенитенциарном законодательстве 
Республики Казахстан. Коллизии в законодательстве любого государства вле-
кут за собой проблемы в практике применения закона, а значит, требуют 
своего устранения. Отсрочка отбывания наказания является важнейшим уго-
ловно-правовым институтом, свидетельствующем о проявлении гуманизма 
государства в отношении лица, совершившего преступное посягательство.

Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания, Республика Казахстан, 
Уголовный кодекс, уголовное правонарушение. 

Summary
 The article provides an analysis of the criminal and criminal executives of 

the Republic of Kazakhstan regarding the postponement of serving a sentence. The 
postponement of serving a sentence is provided for by the criminal legislation of many 
countries and is an alternative to punishment as a response to a committed criminal 
offense. The analysis made it possible to identify a number of significant shortcomings 
in the current criminal and penitentiary legislation of the Republic of Kazakhstan. 
Collisions in the legislation of any state entail problems in the practice of applying the 
law, and therefore require their elimination. The postponement of serving a sentence is 
the most important criminal law institution, testifying to the manifestation of the state’s 
humanism in relation to a person who has committed a criminal offense.

Keywords: deferral of serving a sentence, the Republic of Kazakhstan,  
Criminal code, a criminal offense.

Республикой Казахстан в 2014 году принят Уголовный кодекс 
(далее - УК РК), который призван реализовывать политику республи-
ки по противодействию преступности: с одной стороны это ужесточе-
ние уголовной ответственности за  отдельные категории уголовных 
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правонарушений (коррупционные, террористические, экстремистские 
преступления, преступления против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних лиц, преступления, совершенные в составе пре-
ступной группы), с другой стороны гуманизация в отношении иных 
преступных деяний (экономических уголовных правонарушений, от-
дельных посягательств против собственности и др.) и лиц их совер-
шивших (несовершеннолетние, беременные женщины, лица, имею-
щие малолетних детей, лица пенсионного возраста).

Большинство ученых и практических работников, склоняются к 
позиции, что наказание не является единственным и основным сред-
ством противодействия преступности. Уголовный закон и Уголовно-
исполнительный кодекс (далее - УИК РК) Республики Казахстан закре-
пляют положение о том, что помимо наказания к лицам, совершившим 
уголовные проступки или преступления возможно применение иных 
мер уголовно-правового воздействия (ч.2 ст.2 УК РК и ст.1 УИК РК). 
Мы полностью разделяем мнение У. С. Джекебаева, который уже в 80-е 
годы ХХ века указывал: «В борьбе с преступностью уголовное наказа-
ние является не единственным, и даже не основным средством борь-
бы» [1, c. 35]. К числу таких альтернативных средств противодействия 
преступности в Республике Казахстан следует отнести отсрочку от-
бывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолет-
них детей (ст.74 УК РК) и отсрочку отбывания наказания вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств (ч.2 ст.76 УК РК). 

Институт отсрочки отбывания наказания, не предусмотрен в Мо-
дельном Уголовном кодексе для государств - участников Содружества 
Независимых Государств от 17 февраля 1996 года. Данный стандарт 
носит рекомендательный характер, и содержит в отношении беремен-
ных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, воз-
можность освобождения от наказания (ст.80), хотя по своей правовой 
природе фактически норма предполагает отсрочку отбывания наказа-
ния, поскольку предусматривает реальное отбывание осужденной на-
казания, в случае, когда она  отказалась от ребенка или передала его 
в детский дом, уклоняется от воспитания ребенка и ухода за ним, на-
рушает общественный порядок. По достижении ребенком трехлетне-
го возраста или в случае его смерти суд, в зависимости, от поведения 
осужденной, может освободить ее от отбывания наказания или заме-
нить его более мягким наказанием, либо направить осужденную для 
отбывания наказания, назначенного приговором [2]. 

Уголовное законодательство большинства стран-участниц СНГ 
содержит положения об отсрочке отбывания наказания, которые не-
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сколько различны по основаниям применения и категориям лиц, в от-
ношении которых суд имеет право отсрочить наказания, но в целом 
эти нормы имеют сходный характер и направлены на реализацию це-
лей наказания, без его реального исполнения. 

Так, Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 
года в ст.96 закрепляет отсрочку отбывания наказания беременным 
женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до восьми лет [3]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года со-
держит нормы об отсрочке отбывания наказания в отношении бере-
менных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет, и мужчины, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ст.82) и отсрочку отбывания наказания больным наркоманией 
(ст.82.1) [4]. 

В Уголовном кодексе Грузии от 22 июля 1999 года предусмотре-
на отсрочка отбывания наказания беременным женщинам (ст.75) [5].  

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года в 
ст.77 регламентирует осуждение с отсрочкой исполнения наказания в 
отношении лица, впервые осуждаемого к лишению свободы, за престу-
пление, не являющееся тяжким [6].  

В  Республике Казахстан из числа предусмотренных уголовным 
законом двух видов отсрочки отбывания наказания, отсрочка отбыва-
ния наказания вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ч.2 ст.76 
УК РК) за период действия УК РК с 1 января 2015 года судами респу-
блики не раз не применялась.

Второй вид отсрочки отбывания наказания в отношении бере-
менных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, мужчин, в 
одиночку воспитывающих малолетних детей (ст.74 УК РК и ст.163 УИК 
РК), судами применяется, но содержит ряд моментов уголовно-право-
вого и пенитенциарного характера, требующих законодательной до-
работки, поскольку действующая редакция указанных норм порож-
дает ряд серьезных вопросов в практике применения уголовного и 
пенитенциарного законов.

Во-первых, в соответствии с уголовным законом отсрочка отбы-
вания наказания беременным женщинам применяется на срок до од-
ного года (ч.1 ст.74 УК РК) [7]. В соответствии с уголовно-исполнитель-
ным законом Республики Казахстан отсрочка исполнения наказания 
беременным женщинам предусмотрена на срок до пяти лет (ч.1 ст.163 
УИК РК), что говорит о коллизии закона [8].

Второе, УК РК запрещает применять отсрочку отбывания на-
казания, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, террори-
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стические преступления, экстремистские преступления, преступле-
ния, совершенные в составе преступной группы, преступления против 
половой неприкосновенности малолетних [7]. Здесь следует обратить 
внимание на то, что казахстанская уголовно-правовая политика в ча-
сти усиления уголовной ответственности и наказания за половые 
посягательства в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, 
запрещает применение поощрительных норм (освобождение от уго-
ловной ответственности, условное осуждение, условно-досрочное ос-
вобождение от наказания) к этой категории лиц,. При этом в ч.1 ст.74 
УК РК, налагает запрет на применение отсрочки отбывания наказания 
исключительно в отношении лиц, совершивших преступления против 
половой неприкосновенности малолетних, то есть лиц до 14-ти лет. 
Это противоречит политике нашего государства в части ужесточения 
ответственности за преступления против половой неприкосновенно-
сти  несовершеннолетних лиц.

В-третьих, уголовно-исполнительный закон Республики Казах-
стан содержит единственное ограничение в применении отсрочки  
исполнения наказания -      осуждение на срок более пяти лет за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности (ч.2 
ст.163 УИК) [8], что опять же противоречит положениям УК РК, кото-
рый содержит, как было указано выше, большее количество ограниче-
ний по применению отсрочки отбывания наказания в зависимости от 
вида совершенного деяния и наличия соучастия (в составе преступной 
группы).

Четвертое, при применении отсрочки отбывания наказания, воз-
никает справедливый вопрос, возможно ли ее распространить на до-
полнительные наказания, если они будут применены к осужденному 
наряду с основным наказанием? Уголовный закон Республики Казах-
стан, не дает ответа на этот вопрос. 

Интересным и правильным здесь представляется опыт белорус-
ского законодателя, где он в ч.1 ст.77 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь допускает отсрочку исполнения дополнительных наказаний 
[6].  

Указанные недостатки в действующих уголовном и уголовно-ис-
полнительном законах Республики Казахстан необходимо устранить. 
С учетом выше изложенного, казахстанскому законодателю следует 
исключить имеющиеся коллизии между УК РК и УИК РК, поскольку 
они препятствует единообразной практике применения законов и 
представляются недопустимыми. В части вопроса о возможном при-
менении отсрочки отбывания наказания наряду с основным к до-
полнительным наказаниям, нам следует принять во внимание опыт 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

510

законодателя Республики Беларусь, и в самом уголовном законе пред-
усмотреть положение, допускающее применение отсрочки отбывания 
наказания к дополнительным видам наказаний.
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Rezumat
Articolul este consacrat noţiunii obiectului infracţiunii. Autorul evidenţiază prin-

cipalele probleme ale definirii obiectului infracţiunii în doctrina penală actuală. Se argu-
mentează că obiectul infracţiunii îl constituie interesele protejate de către legea penală.
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Résumé
L’article se concentre sur la notion d’objet du crime. L’auteur met en évidence les 

principaux problèmes de définition de l’objet du crime dans la doctrine pénale actuelle. 
On fait valoir que ce sont les intérêts protégés par le droit pénal qui font l’objet du crime.

Mots-clés: l’objet du crime, la norme pénale, le droit pénal, les valeurs sociales, les 
relations sociales, les intérêts sociaux, le Code pénal.

Introducere. Obiectul infracţiunii reprezintă elementul obligatoriu al 
componenţei de infracţiune şi în această calitate este absolut necesar pentru 
stabilirea existenţei sau inexistenţei temeiurilor răspunderii penale. Aceas-
ta înseamnă că fapta care aduce prejudicii unui obiect care nu este protejat 
de către legislaţia penală nu constituie infracţiune şi nu atrage răspunderea 
penală.

Totodată, obiectul infracţiunii în mod nemijlocit influenţează asupra 
gradului prejudiciabil al faptei şi, în acest sens, în mare parte determină atri-
buirea infracţiunii la o categorie sau alta. În afară de aceasta, el contribuie la 
delimitarea infracţiunilor de alte încălcări de drept, precum şi la delimitarea 
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infracţiunilor unele de altele.
Specialistul sovietic Nikiforov B.S., investigând problema obiectului 

infracţiunii, menţiona că „…este dificil să evidenţiem o altă problemă de 
drept penal care ar fi mai discutabilă decât teoria obiectului infracţiunii. În 
literatura de specialitate nu este soluţionată nici chiar întrebarea ce consti-
tuie obiectul infracţiunii – relaţiile sociale sau altceva” [13, p. 6]. În pofida 
faptului că aceste idei au fost expuse în 1960, ele continuă să fie actuale. 

Metode și materiale aplicate. În limitele de studiu al acestui articol, 
în calitate de metodă de cercetare principală a fost utilizată metoda compa-
rativă de studiere a obiectului infracţiunii. În afară de metoda comparativă 
au mai fost utilizate o serie de metode cum ar fi: metoda analizei logice, in-
terpretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Ceea la ce atentează infracţiunea în doctrina drep-
tului penal tradiţional poartă denumirea de „obiect al infracţiunii”. Caracte-
rul prejudiciabil al infracţiunii se reflectă în faptul că ea cauzează daune sau 
generează stări de pericol pentru oameni priviţi atât ca indivizi aparte, cât 
şi ca colectivităţi umane. Astfel, autorii ruşi Kozacenko I.Ia. şi Neznamova 
Z.A. consideră că obiectul infracţiunii este „cel împotriva căruia ea se comi-
te, adică indivizii aparte sau unele colectivităţi umane, valorile materiale şi 
nemateriale ale cărora fiind protejate juridico-penal sunt supuse atentării 
infracţionale, în urma căreia acestor persoane li se cauzează prejudiciu sau 
se creează pericolul cauzării de prejudiciu” [15, p. 135].

Probabil, în acest sens, ar fi corect de specificat omul şi societatea în 
ansamblu în calitate de obiect al infracţiunii, însă, luând în considerare, pe 
de o parte, multitudinea aspectelor prin care se caracterizează personalita-
tea umană şi societatea, aspecte care posedă o valoare diferită şi care sunt 
prejudiciate în mod diferit prin săvârşirea infracţiunilor, iar, pe de altă parte, 
necesitatea respectării principiului diferenţierii răspunderii penale s-a cris-
talizat cerinţa de a indica în calitate de obiect al infracţiunii categorii mai 
speciale care ar caracteriza aspectele concrete ale personalităţii şi societăţii 
şi, astfel, ar servi drept criteriu de diferenţiere a gradului prejudiciabil al in-
fracţiunilor. Aceasta fiindcă obiectul infracţiunii nu doar indică spre ce este 
îndreptat atentatul infracţional, dar şi serveşte drept unul dintre criteriile de 
delimitare a infracţiunilor.

Respectiv, în doctrina penală s-au iscat opinii diferite referitoare la 
faptul care dintre aspectele personalităţii şi societăţii sunt mai potrivite pen-
tru a fi indicate în calitate de obiect al infracţiunii. În afară de poziţia menţi-
onată mai sus, pe care o apreciem ca fiind corectă, însă prea largă şi de aceea 
incomodă, de cele mai dese ori se indică în calitate de obiect al infracţiunii: 
valorile sociale, relaţiile sociale, interesele, normele juridice.
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Teoria normativistă a obiectului infracţiunii este una dintre cele mai 
vechi şi respectiv una dintre cele mai criticate. Reprezentaţii acestei teorii 
considerau că obiectul infracţiunii constituie însăşi norma penală care de-
scrie această infracţiune. Este corect că infracţiunea încalcă norma penală, 
însă norma a fost creată ca răspuns la cerinţa socială de a proteja anumite 
interese, şi anume aceste interese sunt ţinta infracţiunii descrise. 

În doctrina penală actuală a României predomină două concepţii, care 
au ca punct comun valoarea socială. Astfel, de exemplu M. Zolyneak [11, p. 
237] şi M. Basarab [2, p. 157] apreciază că obiect al infracţiunii sunt valorile 
sociale apărate de legea penală. Autorii Rodica-Mihaela Stănoiu, Ioan Criga 
şi Tiberiu Dianu consideră că „la construirea oricărei norme de incriminare 
se are întotdeauna în vedere o valoare socială care se ocroteşte, precum şi 
urmarea (răul) împotriva căreia se creează această ocrotire. În fiecare dis-
poziţie incriminatoare găsim o îmbinare a celor două noţiuni, îmbinare care 
oglindeşte sintetic ideea de justiţie penală” [8, p. 67]. Într-o astfel de poziţie 
regăsim influenţa şcolii sovietice de drept penal, şcoală bazată pe ideile mar-
xist-leniniste. Aceasta, deoarece Vintilă Dongoroz în manualul de drept pe-
nal editat în 1939 scria: „La întocmirea dispoziţiunilor incriminatoare, se are 
totdeauna în vedere interesul ce se ocroteşte şi răul în contra căruia se cre-
ează ocrotirea; pe baza acestor două noţiuni, se construieşte norma incrimi-
natoare. De aceea, în fiecare dispoziţiune incriminatoare, găsim o îmbinare 
a celor două noţiuni, (ideea primară şi ideea adiacentă) îmbinare care oglin-
deşte sintetic ideea de drept” [6, p. 164]. Observăm că influenţa socialistă 
a înlocuit în conţinutul obiectului infracţiunii interesul cu valoarea socială.

Reprezentanţii poziţiei a doua lărgesc conţinutul obiectului incluzând 
în el şi relaţiile sociale formate în jurul acestor valori sociale. O astfel de opi-
nie este susţinută de către C. Bulai [4, p. 195], A. Ungureanu [10, p. 74] , A. 
Borodac [9, p. 74-75]. 

Între noţiunile de valoare şi interes există o legătură strânsă. Astfel, 
V. Drăghici consideră că „bunurile, interesele preţuite ca atare de întreaga 
comunitate constituie valori sociale” [7, p. 13]. Rodica-Mihaela Stănoiu, Ioan 
Criga şi Tiberiu Dianu apreciază că „valorile sociale nu se formează însă în 
vid, ci în jurul unor realităţi, se obiectivizează în anumite interese. În toate 
formele incriminate vom avea întotdeauna un interes ocrotit în general, pe 
care norma incriminatoare îl protejează indirect şi un interes ocrotit în spe-
cial, pe care norma incriminatoare îl ocroteşte în mod direct” [8, p. 67].

Conform DEX valoarea reprezintă „însuşire a unor lucruri, fapte, idei, 
fenomene de a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de 
acestea; suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen 
etc.; importanţă, însemnătate, preţ, merit” [5, p. 1145]. Astfel, aprecierea 
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unui fenomen drept valoare se bazează pe corespunderea lui „necesităţilor 
sociale şi idealurilor generate de acestea”. Sub acest aspect noţiunea de „va-
loarea socială” se prezintă a fi mai îngustă în raport cu noţiunea de „interes”, 
deoarece ultima presupune nu neapărat ceva important pentru întreaga so-
cietate, ci şi ceva apreciat doar de colectivităţi mai mici, ba chiar şi de per-
soane aparte. Pe de altă parte, această legătură se manifestă în faptul că doar 
unele interese sunt apreciate drept valori.

Aprecierea că tot ce este apărat de legea penală de atentate infracţio-
nale constituie valori sociale era convenabilă statului socialist, ai cărui gu-
vernanţi se autoapreciau că au creat cea mai corectă şi mai ideală justiţie. 
Evident, un astfel de calificativ nu poate fi atribuit niciunuia dintre statele 
existente. Respectiv nu putem aprecia că statul socialist sau oricare alt stat 
a relevat şi a apreciat fără erori toate acele fenomene sociale, care constitu-
ie real valori sociale, adică sunt importante pentru majoritatea membrilor 
societăţii şi, ceea ce este mai important, nu au abuzat de funcţia legislativă 
pentru a oferi protecţie juridico-penală unor interese mai înguste decât cele 
care posedă valoare socială reală. Perioada socialistă în dezvoltarea Români-
ei constituie un exemplu elocvent în acest sens, când nu toate „valorile soci-
aliste” pe care le apăra şi, în acest mod, le promova Codul penal al României 
socialiste erau real valoroase pentru întreaga societate. Astfel, deşi legislaţia 
penală ar trebui să tindă să protejeze doar valorile cu adevărat sociale, la 
momentul actual în esenţa fenomenelor care constituie obiectul infracţiunii 
nu putem releva trăsătura comună de valoare socială, ci doar aceea de inte-
res protejat prin legea penală. 

În esenţă dorim să afirmăm că nu tuturor fenomenelor protejate de 
legea penală li se poate atribui calificativul de valoare socială. Însă, evident 
din moment ce aceste fenomene se bucură de protecţie juridico-penală, ele 
constituie un interes important ori pentru întreaga societate, ori pentru o 
colectivitate mai mică, însă care are influenţă asupra procesului legislativ. 
Astfel, conţinutul obiectului infracţiunii include nu doar valorile sociale, dar 
şi anumite interese pe care legiuitorul a considerat oportun să le proteje-
ze de atentatele infracţionale. Per ansamblu, noţiunea de „interes” este mai 
largă decât cea de „valoare socială”, deoarece o include pe ultima şi astfel 
reflectă mai bine ceea ce este protejat prin legea penală şi la ce atentează 
infracţiunea, adică – conţinutul obiectului infracţiunii.

În acest sens este relevantă următoarea poziţie a juristului rus Tagan-
ţev N.S.: „Manifestarea vitală a normei poate fi doar ceea ce a generat apari-
ţia ei, ceea ce îi oferă conţinut, îi serveşte drept justificativ – interesul vital, 
interesul convieţuirii sociale... Viaţa socială în manifestările sale individuale 
şi sociale creează interese şi generează protecţia lor juridică” [14, p. 31-32].
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Cu referire la relaţiile sociale juristul rus Gauhman L.D. menţionează 
că ele există obiectiv şi se manifestă în calitate de interese [12, p. 61]. Ast-
fel, considerând că membrii societăţii sunt interesaţi de integritatea anumi-
tor relaţii sociale. Totuşi unii autori consideră că relaţiile sociale constituie 
legături tipice, stabile, obiective formate între membrii societăţii. În cadrul 
acestor relaţii se deosebesc subiecţii relaţiei şi obiectul relaţiei, în funcţie 
de care de obicei se indică un anumit interes. Descriind componenţele unor 
infracţiuni concrete, autorii de obicei menţionează că obiectul nemijlocit al 
infracţiunii constituie o anumită relaţie socială care asigură sau protejează 
un interes, o valoare socială. De exemplu, A. Borodac indică în calitate de 
obiect nemijlocit al infracţiunilor contra vieţii „relaţiile sociale ale căror exis-
tenţă şi normală desfăşurare sunt condiţionate de ocrotirea vieţii persoanei 
împotriva faptelor prin care se aduce atingere acestei valori sociale” [3, p. 
47]. Astfel, se prezumă că în societate deja există o relaţie socială care obligă 
membrii societăţii să protejeze viaţa altor persoane, adică, în esenţă, deja 
există o regulă corespunzătoare de conduită, care şi este încălcată. Regula 
de conduită însă în societatea noastră este numită normă, iar normele deja 
au fost trecute în legi, inclusiv în cele penale. Într-o astfel de viziune reiese 
că obiectul infracţiunii iarăşi este norma penală, care însă, în esenţă, şi este 
izvorul relaţiei sociale de protecţie a interesului.

În realitate, nici norma penală, şi nici relaţia socială reglementată de 
către această normă de la sine nu pot proteja interesele membrilor societăţii 
fără activitatea corespunzătoare a organelor de aplicare a acestor norme. 
Atunci când interesele majorităţii oamenilor coincid, apare un interes major 
de a oferi protecţie juridică acestui interes. Anume acest interes generează 
crearea normei penale corespunzătoare, iar deja ultima reglementează cum 
ar trebui să se desfăşoare relaţiile sociale legate de aceste interese.

În concluzie, vom susţine poziţia acelor jurişti care consideră că 
obiectul infracţiunii îl constituie interesele protejate de către legea penală 
de atentatele infracţionale.
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 при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан

Резюме
 В статье приведен анализ изучения материалов уголовных дел и приго-

воров лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних по городу Нур-Султан (Республика Казахстан). Автором 
выделены основные детерминанты  совершения таких противоправных деяний. 
А также отмечена необходимость дальнейшего полового просвещения детей в 
целях усиления эффекта виктимной профилактики.

Ключевые слова: половое просвещение, преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, причины, уголовная ответственность.

Resume
The article analyzes the study of materials of criminal cases and sentences of 

persons convicted of crimes against the sexual integrity of minors of the capital of the 
Republic of Kazakhstan - Nur-Sultan city. The author highlights the main determinants 
of such illegal acts. It is also noted the need for sex education for children in order to 
enhance the effect of victim prevention.

Keywords: sex education, crimes against sexual integrity of minors, reasons, 
criminal liability.

Республика Казахстан идет по пути дальнейшего ужесточения 
уголовной ответственности за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, к которым законодатель в со-
ответствии с п.42) ст.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
относит деяния, совершенные в отношении малолетних и несовершен-
нолетних, предусмотренные статьями 120 (изнасилование), 121 (на-
сильственные действия сексуального характера), 122 (половое сноше-
ние или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста),  123 (понуждение к половому сношению, му-
желожству, лесбиянству или иным действиям сексуального характе-
ра), 124 (развращение малолетних) УК [1].
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Согласно данным Комитета по правовой статистике и специаль-
ным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан в стране за 
6 месяцев 2020 года осуждены 197 лиц, за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних [2]. Данная категория уголов-
ных деяний вызывает негативный общественный  отклик, что неудиви-
тельно и ожидаемо в обществе правового и цивилизованного государства, 
где защита прав и свобод детей является одной из приоритетных задач. 

В своем очередном послании Президент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил о значительном ужесточении уголовной 
ответственности за действия сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних. «…проблема остается острой. Такие преступники заслу-
живают более сурового наказания, без права на помилование и тем более 
досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях мак-
симальной безопасности. Каждое подобное дело должно быть на особом 
контроле органов прокуратуры. Бездействие или халатное отношение 
со стороны социальных и правоохранительных органов будет строжай-
ше наказываться» [3]. Таким образом, Глава государства дал понять, что 
обязанность противодействия таким противоправным деяниямвозложе-
на не только на органы внутренних дел и прокуратуры республики, но и 
на все органы, занимающиеся социальной стороной жизнедеятельности 
людей: органы опеки и попечительства, отделы занятости и социальных 
программ при местных исполнительных органах каждого региона и др.

Вместе с тем, не стоит возлагать всю ответственность на госу-
дарственные органы, родителям и близким родственникамтакже сле-
дует проводить воспитательную работу и просвещать ребенка о поло-
вом воспитании для своевременного реагирования и предотвращения 
страшных последствий.

В силу своего возраста и присущему несовершеннолетнему психо-
логического развития, дети длительное время могут воспринимать недо-
пустимое поведение взрослых родственников как нормальное, считая со-
вершаемые с ними сексуальные действия дозволенными. Так, например, 
в 2018 году был задержан и осужден гражданин Д., 1952 г.р., который в 
течение продолжительного времени совершал действия сексуального ха-
рактера, выражавшиеся в поглаживании и удовлетворении своих половых 
потребностей в присутствии  своих обнаженных внучек  2010 и 2014 г.р., 
которым на момент совершения преступных деяний было 8 и 4 года [4].

Другой пример, когда родственники, вместо воспитательного и 
должного нравственного отношения, пользуясь своим физическим и пси-
хологическим превосходством, совершают в отношении ребенка низмен-
ные противоправные действия. В 2017 году был осужден гражданин А., 
1981 г.р., раннее не судим, имеющий высшее образование, работавший 
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на государственной службе, воспитывающий двух несовершеннолетних 
детей, совершал действия сексуального характера в отношении родной 
племянницы, 2001 г.р., на момент совершения насильственного деяния, 
учащайся 10 класса средней школы [4]. В этом случае, жертва,осознавала, 
что с ней совершают противоправные деяния против ее воли, однако рас-
сказать кому-либо сразу не могла, боясь угрозы и осуждения со стороны 
семьи и родственников. И таких примеров немало, которые можно было 
бы предотвратить своевременным вмешательством и обращения внима-
ния на поведения своих детей в присутствии некоторых взрослых.

Это еще раз говорит о необходимости усиления профилактиче-
ских мер, одной из которых выступает постепенное половое просвеще-
ния детей: половое воспитание в школах в соответствии с их возраст-
ным развитием; родителям рекомендуется говорить со своими детьми 
открыто на тему сексуального воспитания, развития физиологии дево-
чек и мальчиков, о недопустимости действий сексуального характера 
в отношении детей со стороны любых лиц. В подростковом возрасте, 
дети все больше нуждаются в таком разговоре именно с родителями и 
близкими людьми, выстраивания с ними доверительных отношений. 

Социальные причины и условия рассматриваемых преступлений 
в некоторых случаях связаны в первую очередь с упущениями в области 
нравственно-полового воспитания детей, особенно мальчиков, которые 
например, соглашаясь распивать спиртные напитки со взрослыми, сво-
им легкомысленным поведением создают условия, становясь жертвой 
половых преступлений. Примером может быть случай, произошедшем в 
2019 году, потерпевший З., 2006 года рождения распивая спиртные на-
питки со своими сверстниками на строительной площадке, решил про-
должить распивания с осужденным У., 1957 г.р., который проходил мимо 
и предложил продолжить выпить более крепкий алкоголь у последнего 
дома. Несовершеннолетний согласился пройти  с ним, где осужденный 
хотел воплотить свой преступный умысел и совершить действия сексу-
ального характера путем введения своего полового органа в ротовую 
полость несовершеннолетнего. Однако последнему удалось убежать на 
улицу и попросить помощи у прохожих, которые впоследствии и вызва-
ли сотрудников полиции и помогли задержать гражданина У. [4].  

Низкий уровень нравственного воспитания, неблагоприятные 
жилищные условия, безработица, детская травма пережитого насилия 
в детстве и неоказания своевременной психологической помощи – яв-
ляются основными причинами совершения сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетних. Изучая социальные характеристики  
лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенно-
сти детей, можно вывести среднестатистический портрет насильника: 
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каждый второй, не имеет постоянного места работы, страдает алко-
гольной/наркотической зависимостью, каждый третий ранее суди-
мый, состоящий на учете у психиатров,  как лицо,  страдающее психи-
ческим расстройством.

Анализ изученных архивных материалов уголовных дел в горо-
де Нур-Султанза 2015 по 2020 годы, позволил сделать вывод, о том, что 
большинству лиц, осужденных за сексуальные преступления против не-
совершеннолетних характерны: низкая и искаженная ценность половой 
свободы и половой неприкосновенности жертвы, что обусловлено, тем 
фактом, что они ранее были отвергнуты противоположным полом. Дока-
зательством тому, является изнасилование, совершенное гражданином 
Д., 1991 года рождения над потерпевшей несовершеннолетней Е., 1999 
г.р., который воспользовавшись превосходством физической силы и в 
целях удовлетворения своей потребности, совершил половое сношение с 
применением насилия. При последующем допросе в качестве подозрева-
емого,  мотивировал свой поступок тем, что «желал на ней жениться, так 
как она еще непорочна и не сможет в последующем его отвергнуть» [4]. 

Проведенный анализ акцентирует внимание нанеобходимости 
при исполнении наказаний в отношении лиц, осужденных за насиль-
ственные преступления против половой неприкосновенности лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, применять психологические методы 
в процессе отбывания наказания, целями которых является исправ-
ление и недопущениеосужденными повторных преступных деяний, 
посколькупричина каждого совершенного насилия – глубокие внутри-
личностные проблемы преступника.
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Rezumat
Actualmente, sporirea eficacităţii cercetărilor proceselor penale este determinată 

de nivelul de implementare în activitatea practică a metodelor şi mijloacelor tehnico-şti-
inţifice destinate descoperirii, fixării, ridicării, relevării, copierii, examinării prin inter-
mediul cărora se compensează datele lipsă omise de persoană în procesul de percepţie, 
memorare, salvare, reproducere, sistematizare şi transmitere a informaţiei. Astfel, ca 
rezultat al aplicării mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice, datele probante devin 
mai precise şi complete, determinând noi posibilităţi tactice de efectuare a acţiunilor de 
urmărire penală. Cu alte cuvinte, fixarea tehnică oferă noi posibilităţi organului judiciar. 

Abstract
Forthwith the increase of the effectiveness of criminal processes research is de-

termined by the level of implementation of methods and technological-scientific means 
for detection, fixing, picking up, revealing, copying and examination. These means help 
to provide the missing data that has been omitted by a person in the perception pro-
cess, storage, saving, reproduction, systematization and transmission of information. As 
a result of using the technological-scientific means and methods, the evidentiary data 
become more precise and complete. It determines new tactical possibilities for carrying 
out criminal prosecution actions. Otherwise stated, the technological fix offers new pos-
sibilities to the judicial body.

Perioada de timp aflată la intersecţia secolelor XIX şi XX se caracte-
rizează printr-un nivel sporit de descoperiri tehnico-ştiinţifice şi invenţii. 
Schimbările provocate de lumea ştiinţifică, într-un mod direct, a atins şi sfe-
ra probaţiunii. Ca urmare, ofiţerul de urmărire penală, procurorul, poliţistul 
au început să folosească mijloace tehnico-ştiinţifice, metode şi procedee noi 
în activitatea de cercetare, descoperire şi prevenire a infracţiunilor. 

Legislaţia procesuală penală a Republicii Moldova în conţinutul art. 
260 reglementează întocmirea unui proces-verbal privind acţiunea de ur-
mărire penală şi obligă, ca faptele constatate în cadrul efectuării acţiunii de 
urmărire penală să fie descrise amănunţit, dar ofiţerul de urmărire penală 
consemnează doar ceea ce după propria sa convingere are importanţă pen-
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tru cauză. Iar în privinţa procedeului probator „audierea” nu există nici o 
normă care să reglementeze modalitatea de fixare a informaţiei orale sau 
scrise ce are importanţă pentru justa soluţionare a cauzei. În aceste condiţii 
persoana care audiază aplică recomandările tactico-criminalistice, care pe 
lângă cerinţele de bază prevăd fixare textuală a declaraţiilor. 

În practică această recomandare se aplică permanent după posibili-
tate. De cele mai dese ori persoana care audiază alege şi consemnează în 
procesul-verbal de audiere datele care conform convingerii sale lăuntrice au 
importanţă pentru cauza penală. Astfel, procesul de consemnare a declaraţi-
ilor obţine un caracter subiectivist. Iar subiectivismul poate să se manifeste 
şi prin reconsemnarea în procesul-verbal de audiere a unor informaţii im-
portante, dar neevidente la momentul audierii. Mijloacele tehnico-ştiinţifice 
aplicate în cadrul acţiunilor de urmărire penală nu au astfel de lacune.

Analizând normele procesual-penale autohtone care reglementează 
aplicarea mijloacelor tehnice, constatăm că legea le clasifică astfel:

1. În funcţie de mijlocul tehnic aplicat:
 – descoperire (art.118 alin.(3), art.1326 alin.(1) CPP al RM etc.);
 – relevare (art.1343 alin.(1) CPP al RM etc.);
 – ridicare (art.118 alin.(3), art.124 CPP al RM etc.);
 – fixare (art.118 alin.(3), art.1341 alin.(3), art.1343 alin.(1) CPP al RM 

etc.);
 – copiere (art.118 alin.(3), art.1341 alin.(3) CPP al RM etc.);
 – examinare (art. 151 alin.(2) CPP al RM etc.).

2. În funcţie de etapa procesului penal:
 – proces penal (art.118 CPP al RM etc.);
 – urmărire penală (alin.(3) art. 125, alin.(2) art.126 CPP al RM etc.);
 – judecată (art.316 alin.(3), art. 336 alin.(2) CPP al RM etc.).

3. În funcţie de persoana ce aplică mijlocul tehnic:
 – ofiţerul de urmărire penală (art.118 alin.(3), art. 264 alin.(2) CPP al 

RM etc.);
 – procuror (art.118 alin.(3), art. 264 alin.(2) CPP al RM etc.);
 – specialist, expert (art.87 alin.(5) pct.5, art.151 alin.(2) CPP al RM 

etc.);
 – judecător (art.1101 alin.(1) CPP al RM etc.);
 – alte persoane (art.127 alin.(6) CPP al RM etc.).

4. În funcţie de persoana ce solicită:
 – bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, martor (art.115 

alin.(1), art.127 alin.(6) CPP al RM etc.);
 – organul de urmărire penală (art.115 alin.(1) CPP al RM etc.);
 – instanţa de judecată (art.115 alin.(1) CPP al RM etc.);

5. În funcţie de importanţă:
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 – obligatorii (art.1101 alin.(1), art.116 alin.(3), art.264 alin.(2)  CPP al 
RM etc.);

 – în caz de necesitate (art.114 alin.(5), art. 118 alin.(3), art.122 alin.
(1) CPP al RM etc.).

Codul de procedură penală, din totalitatea de mijloace tehnico-ştiin-
ţifice aplicate la cercetarea cauzei, un loc aparte îl rezervă mijloacelor teh-
nico-ştiinţifice de fixare. Practic, la orice acţiune de urmărire penală (audi-
erea, cercetarea la faţa locului, prezentarea spre recunoaştere, verificarea 
declaraţiilor la locul infracţiunii etc.) şi alte activităţi judiciare (consemnarea 
autodenunţului etc.) organul de urmărire penală aplică mijloace tehnice de 
fixare, de exemplu, mijloace tehnice de fotografiere, de înregistrare audio 
sau video.

Dacă facem o retrospectivă în istoria mijloacelor tehnico-ştiinţifice de 
fixare aplicate în activitatea judiciară, constatăm că modalităţile de fixare au 
rămas aceleaşi (fotografia judiciară, înregistrarea audio, video), s-a moder-
nizat numai mijlocul tehnic, care asigură fixarea activităţii judiciare.

Analizând evoluţia reglementării autohtone a mijloacelor tehnico-
ştiinţifice aplicate în activitatea judiciară, constatăm că progresul tehnico-
ştiinţific determină o interferenţă, tot mai pronunţată, a ştiinţei criminalis-
tice cu procesul penal în materia reglementării asistenţei tehnico-ştiinţifice 
folosite la cercetarea faptelor infracţionale. Interferenţă care poate fi reali-
zată prin două modalităţi:

 – modificarea legislaţiei actuale;
 – elaborarea şi definirea regulilor de efectuare a acţiunilor noi de ur-

mărire penală. 
Prima modalitate o identificăm în dispoziţia ce reglementează aplica-

rea mijloacelor tehnice la audiere. De exemplu, dispoziţia art. 1151 Aplicare 
înregistrărilor audio la audiere CPP al RSSM prevedea: la audierea învinu-
itului, bănuitului, martorului sau a victimei, la decizia organului de urmărire 
penală, pot fi aplicate înregistrările audio.

Înregistrările audio, la fel, pot fi aplicate la cererea învinuitului, bănu-
itului, martorului sau a victimei.

Organul de urmărire penală ia decizie cu privire la aplicarea înregistră-
rilor audio şi anunţă despre aceasta până la începerea audierii…

Această normă s-a modificat astfel: art.115 CPP al RM Aplicare înre-
gistrărilor audio sau video la audierea persoanelor 

(1) La audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii vătămate, a 
martorilor pot fi aplicate, la cererea acestora sau din oficiu, de către organul 
de urmărire penală ori instanţă, înregistrări audio sau video. Despre aplicarea 
înregistrărilor audio sau video se comunică persoanei care urmează să fie au-
diată înainte de începerea audierii…
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Cu toate că legislaţia procesual-penală autohtonă se dezvoltă într-un 
ritm dinamic, fapt demonstrat de multiplele modificări şi completări, evo-
luţia reglementării autohtone a mijloacelor tehnico-ştiinţifice aplicate în 
activitatea judiciară este una lentă. Rezultatul progresului tehnico-ştiinţific 
pătrunde cu greu în conţinutul normei procesual-penale. Până în prezent 
constatăm reglementări din CPP al RSSM în actualul cod. Astfel, conţinutul 
art. 115 CPP al RSSM: dacă în cadrul acţiunii de urmărire penală s-a aplicat 
fotografia, filmările, înregistrările audio, executate mulaje atunci procesul-
verbal trebuie să conţină menţiuni cu privire la mijloacele tehnice, condiţiile 
şi regulile de aplicare a acestora, obiectele faţă de care s-a aplicat mijlocul 
tehnic şi rezultatele obţinute. Procesul-verbal trebuie să conţină menţiuni că 
înainte de a se utiliza mijloacele tehnice, despre aceasta s-a comunicat per-
soanelor care participă la efectuarea acţiunii de urmărire penală, practic, nu 
se deosebeşte cu nimic de conţinutul pct.6 alin.(2) art.260 CPP al RM: men-
ţiunea privind efectuarea, în cadrul realizării acţiunii de urmărire penală, a 
fotografierii, filmării, înregistrării audio, interceptării convorbirilor telefonice 
şi a altor convorbiri sau executarea mulajelor şi tiparelor de urme, privind 
mijloacele tehnice utilizate la efectuarea acţiunii respective de urmărire pena-
lă, condiţiile şi modul de aplicare a lor, obiectele faţă de care au fost aplicate 
aceste mijloace, rezultatele obţinute, precum şi menţiunea că, înainte de a se 
utiliza mijloacele tehnice, despre aceasta s-a comunicat persoanelor care par-
ticipă la efectuarea acţiunii de urmărire penală. 

A doua modalitate de interferenţă este reprezentată de articolul 1328, 
1348 CPP al RM. 

În acelaşi context, urmează de specificat că legislaţia procesual penală 
autohtonă, în materia reglementării mijloacelor tehnico-ştiinţifice aplicate 
în activitatea judiciară, cu toate că suferă modificări ce îmbunătăţesc derula-
rea procesului penal, nu conţine idei criminalistice şi procesual-penale clar 
formulate. Completările şi modificările în parte ţin de:

 – mijlocul tehnic aplicat: s-a trecut de la fotoaparat cu peliculă, mijloa-
ce tehnice de înregistrare audio, filmul judiciar (fonogramă, casetă audio) la 
aparat fotografic cu peliculă, film judiciar, mijloace tehnice de înregistrare 
audio, video (fonogramă, casetă audio şi video). 

 – statutul procesual al persoanei faţă de care se aplică mijloacele teh-
nice: de la bănuit, învinuit, martor, victimă la bănuit, învinuit, inculpat, mar-
tor, parte vătămată.

 – solicitantul aplicării mijlocului tehnic: de la decizia ofiţerului de ur-
mărire penală, cererea învinuitului, bănuitului, martorului, victimei la de-
cizia organului de urmărire penală, a instanţei sau la cererea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, părţii vătămate, a martorilor.

Regulile determinate de CPP al Republicii Moldova, în ceea ce priveşte 
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aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice, în mare parte frânează 
implementarea rezultatelor inovaţionale ale tehnicii şi ştiinţei în activitatea 
practică de cercetare a infracţiunilor. În opinia noastră, actualmente există 
o evidentă neconcordanţă între sistemul reglementării mijloacelor tehnico-
ştiinţifice şi progresul tehnico-ştiinţific, sporirea necesităţilor şi criteriilor 
noi de asigurare a eficacităţii procesului penal.

Problema reglementării aplicării mijloacelor şi metodelor tehnico-
ştiinţifice utilizate în cadrul activităţii judiciare permanent a fost în atenţia 
doctrinarilor criminalişti şi procesualişti. Anume întrei ei, după cum men-
ţionează autorul Landau I., începând cu anii ‚60-’70 ai secolului al XX-lea, 
se purtau discuţii acerbe privind reglementarea aplicării mijloacelor şi me-
todelor tehnico-ştiinţifice în activitatea de urmărire penală [1]. Unii autori 
precum Makarov I. propuneau elaborarea „Regulamentului criminalistic” 
care ar prevedea regulile de aplicare a mijloacelor şi metodelor tehnico-
criminalistice în activitatea judiciară [1]. Paniuşkin V. propunea reglemen-
tarea amănunţită a mijloacelor tehnice aplicate în cadrul procesului penal. 
Reprezentanţii criminalisticii, la fel, erau preocupaţi de această problemă. 
Astfel, autorii Potapov S., Iakimov I. Belkin R. [2] pun la îndoială necesitatea 
existenţei unui „Regulament criminalistic” şi a reglementării amănunţite a 
aplicării mijloacelor tehnice în cadrul procesului penal şi pledează pentru 
crearea unei dispoziţii generale procesual penale ce a reglementat principi-
ile generale ale aplicabilităţii mijloacelor tehnice în cadrul procesului penal. 

Autorii Kraveţ E., Martânov A. Șuvalov N., de asemenea, susţin aceas-
tă opinie, dar precizează că nu este de ajuns crearea unui singur articol, ci 
elaborare unei secţiuni [3].  Despre necesitatea unei norme cu caracter ge-
neral ce ar reglementa aplicarea mijloacelor tehnice ne vorbeşte şi autorul 
Lupinski P. care menţionează că operativitatea şi eficacitatea cercetării este 
dependentă de nivelul tehnico-ştiinţific al metodelor şi mijloacelor aplicate 
la descoperirea şi examinarea probelor. Vorbind despre mijloacele tehnico-
ştiinţifice în activitatea de probaţiune este importantă şi opinia autorului 
Enikeev Z. [4]. El menţiona că o normă care ar determina regulile generale 
de aplicare a mijloacelor tehnico-ştiinţifice este binevenită şi obligatorie.

Susţinem opinia autorilor Belkin R., Potapov S., Iakimov I., Lupinski P., 
Enikeev Z. şi în special a lui Kraveţ E., Martânov A., Șuvalov N. din mai multe 
considerente: 

 – dacă s-ar elabora „Regulamentul criminalistic”, acesta ar contrave-
ni principiilor de bază ale procesului penal. Conform alin. (1) art. 2 CPP al 
RM procesul penal se reglementează de prevederile Constituţiei Republicii 
Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi 
de prezentul cod, iar conform alin.(4) art.2 CPP al RM normele juridice cu 
caracter procesual din alte legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia 
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includerii lor în codul de procedură penală. Rezultă că orice normă prevă-
zută într-un alt act normativ, cu excepţia celor trei izvoare, nu are putere 
procesual penală. Și totuşi dacă se acceptă crearea unui act normativ, la nivel 
de lege, care ar reglementa realizările progresului tehnico-ştiinţific în activi-
tatea judiciară, considerăm că ar fi mai raţional ca o astfel de reglementare 
să existe în codul de procedură penală, deoarece:

 – codul de procedură penală actual conţine norme care reglemen-
tează aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice în carul procesului penal, de 
exemplu art. 110, 1101, 114 alin.(3), 115 CPP al RM etc.;

 – eficacitatea normei creşte în cazul în care ea interacţionează şi se 
combină cu alte norme ale codului de procedură penală.

Legislaţia procesuală penală este permanent determinată de necesită-
ţile sale practice să se modifice, iar prin elaborarea unei norme cu caracter 
general, ce ar lărgi noţiunea „mijlocului de probă” ar exista posibilitatea 
aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice, rezultat al progresului tehnico-ştiin-
ţific, fără a face modificări în legislaţia procesual penală.

Dezvoltarea dreptului procesual penal este indispensabilă fără dez-
voltarea instituţiilor din partea generală. În primul rând, aceasta se referă la 
teoria probaţiunii. Evoluţia ştiinţelor şi a mijloacelor tehnice, implementa-
rea noilor tehnologii în activitatea judiciară determină necesitatea conştien-
tizării rolului şi a importanţei probelor obţinute prin aplicarea mijloacelor 
tehnico-ştiinţifice.

Prin introducerea unei norme cu caracter general se va crea o claritate 
în ceea ce priveşte sintagma: „tot ce nu este interzis de lege totul se permite”. 
Sintagma poate crea o reacţie în lanţ în ceea ce priveşte aplicarea mijloa-
celor tehnice nereglementate de legislaţia penală. Deoarece participanţii la 
procesul penal, pe drept, pot aplica orice mijloace tehnice fiindcă legea nu 
interzice. 

Ținând cont de acest fapt, propunem completarea art. 6 CPP al RM cu 
termenii: mijloc tehnic şi metodă tehnică. Codul de procedură penală al R. 
Moldova utilizează, de acum, aceşti termeni în conţinutul lit.g) pct.1 alin.
art.1322, art.1343, alin.(2) art.148, art.151, alin.(3) art.156 CPP al RM, dar nu 
sunt definiţi.

Mijloacele tehnico-ştiinţifice – aparate, dispozitive, instrumente, utila-
je, echipamente, accesorii şi materiale, inclusiv seturi de mijloace tehnice cu 
diverse destinaţii criminalistice, care sunt aplicate la descoperirea, fixarea, 
ridicarea şi examinarea obiectelor, ce sunt sau pot fi utilizate ca  mijloace de 
probă în cadrul procesului penal. Tot la mijloace tehnico-ştiinţifice se referă şi 
sistemele, reţelele informaţionale de căutare, care permit acumularea, siste-
matizarea, extragerea şi folosirea informaţiei în vederea realizării sarcinilor 
criminalistice.
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Procedee şi metode tehnico-ştiinţifice – includ un sistem de operaţiuni 
şi reguli de lucru cu mijloacele tehnico-ştiinţifice, procedee şi metode tactice 
de acumulare, administrare şi investigare a probelor, inclusiv celelalte opţiuni 
ştiinţifice ce permit realizarea sarcinilor fără utilizarea mijloacelor tehnice 
(de exemplu, descrierea persoanei în baza semnalmentelor exterioare etc.).

În opinia noastră, refuzul de a reglementa exhaustiv, în legislaţia pro-
cesual penală, a mijloacelor tehnico-ştiinţifice de fixare şi a purtătorilor teh-
nici de informaţie ar permite ca legislaţia procesuală să ţină permanent pa-
sul cu inovaţiile tehnice, permiţând astfel aplicarea lor în procesul judiciar. 
Totodată, l-ar lipsi pe legiuitor de necesitatea de a opera schimbări perma-
nente în codul de procedură penală. 

Susţinem opinia elaborării unei norme cu caracter general, în conţinu-
tul CPP al RM, ce ar reglementa aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-
ştiinţifice în activitatea de urmărire penală şi de judecată. Acest proces juri-
dic de reglementare trebuie să corespundă anumitor cerinţe, care ar asigura 
aplicarea corectă şi eficientă a rezultatelor progresului tehnico-ştiinţific, ne 
propunem în continuare să analizăm aceste cerinţe.

Astfel, prima cerinţă înaintată faţă de reglementarea juridică a mij-
loacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice este plenitudinea. Cu alte cuvinte, 
reglementarea juridică trebuie să se răsfrângă asupra tuturor realizărilor 
progresului tehnico-ştiinţific aplicat în activitatea de urmărire penală şi de 
judecată, fără excepţii.

Reglementarea juridică a aplicării realizărilor progresului tehnico-şti-
inţific în activitatea de urmărire penală şi de judecată trebuie să corespundă 
necesităţilor real-practice ale organului de urmărire penală și ale in-
stanţelor de judecată şi să reflecte aceste necesităţi. În funcţie de reuşita 
respectării cerinţei date depinde eficacitatea procesului judiciar, fapt de-
monstrat de anumite perioade istorice. Procesul dat capătă un caracter mai 
dinamic în perioada revoluţiilor tehnico-ştiinţifice.

Analizând cerinţa dată, considerăm că influenţa progresului tehnico-
ştiinţific asupra activităţii judiciare va fi permanent în creştere, ceea ce va 
determina sporirea posibilităţii de aplicare a realizărilor tehnico-ştiinţifice 
în procesul judiciar.

O importanţă majoră o are respectarea drepturilor și intereselor 
legitime ale persoanei în cazul aplicării mijloacelor şi metodelor tehnico-
ştiinţifice. De aceea este raţional respectarea şi acestui criteriu în procesul 
de reglementare a aplicării realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în acti-
vitatea judiciară.

O altă cerinţă de care trebuie să se ţină cont la reglementarea aplicării 
mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice este raportul dintre acceptabi-
litatea și obligativitatea aplicării normei. În opinia noastră, norma trebuie 
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să aibă un caracter permiţător, ceea ce corespunde tendinţelor generale de 
dezvoltare a dreptului. Dar în unele cazuri trebuie să existe şi să acţioneze 
prescrierile cu caracter obligatoriu.

Desigur, la elaborarea normelor ce reglementează aplicarea mijloace-
lor şi metodelor tehnico-ştiinţifice în activitatea judiciară este raţional de 
utilizat experienţa legislativă a altor ţări.

Concluzionând cele expuse mai sus, constatăm că reglementarea juri-
dică a aplicării mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice în activitatea judi-
ciară trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

 – plenitudine;
 – legătura cu practica;
 – stabilitate;
 – dinamism;
 – statutul procesual al persoanei în cadrul procesului penal;
 – folosirea experienţei legislative a altor ţări în domeniul aplicării re-

alizărilor progresului tehnico-ştiinţific în activitatea judiciară.
Reglementarea legislativă a aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice are 

şi alte neajunsuri:
 – sfera de aplicare a mijloacelor tehnico-ştiinţifice este limitată, de 

exemplu, în conţinutul alin.(3) art.116 CPP al RM fixarea persoanelor pre-
zentate spre recunoaştere este limitată doar la fotografie;

 – nu e clar cine aplică mijloacele tehnico-ştiinţifice, de exemplu în faza 
de judecată cine aplică mijloacele tehnice de fixare;

 – necesită modificare ordinea procesuală de aplicare a unor mijloace 
tehnico-ştiinţifice (procese – înregistrare audio, video);

 – lipsa caracterului de pronostic;
 – legislaţia procesual-penală nu conţine norme cu caracter general 

care să reglementeze aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice. 
Astfel de norme sunt necesare pentru a putea reglementa principiile genera-
le ale aplicării realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în activitatea judici-
ară (criteriile admisibilităţii aplicării cunoştinţelor ştiinţifice şi a mijloacelor 
tehnico-ştiinţifice).

Analizând cele enunţate mai sus, conchidem că Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova are nevoie de norme ce ar reglementa:

 – criteriile admisibilităţii aplicării realizărilor progresului tehnico-şti-
inţific;

 – regulile generale şi ordinea aplicării cunoştinţelor ştiinţifice;
 – regulile generale şi ordinea aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice.

Norme ce s-ar regăsi în conţinutul părţii generale a CPP al RM, sub 
forma unei secţiuni.

Când vorbim despre criteriile admisibilităţii aplicării mijloacelor teh-
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nico-ştiinţifice, trebuie să înţelegem că ele se vor răsfrânge asupra tuturor 
mijloacelor tehnico-ştiinţifice aplicate în activitatea judiciară, indiferent de 
faza procesului penal.

În unele ţări criteriile admisibilităţii sunt specificate nemijlocit în 
norma procesuală. Astfel, CPP al Republicii Kazahstan [5] în art. 126 arată 
că aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice se va considera admisibilă dacă 
acestea:

1) sunt expres prevăzute de lege sau nu contravin normelor şi princi-
piilor ei; 

2) sunt validate ştiinţific; 
3) asigură eficacitatea activităţilor în cauza instrumentată; 
4) sunt inofensive.
Problema admisibilităţii aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice a fost 

cercetată de mai mulţi savanţi. Astfel, autorul Levi A. menţiona că mijloacele 
tehnico-ştiinţifice „trebuie să se bazeze pe diverse fenomene profund stu-
diate de ramurile fizicii, chimiei, biologiei etc. Este inadmisibil obţinerea cu 
ajutorul lor a informaţiei incomplete sau denaturării ei în procesul de fixare, 
păstrare, transmitere, examinare şi reproducere. Aplicarea acestor mijloace 
şi metode în niciun caz nu poate umili onoarea şi demnitatea cetăţenilor; ea 
trebuie să fie inofensivă pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi să se manifes-
te ca garant al respectării drepturilor participanţilor la proces [6].

Orice instrument tehnic sau metodic, cu toată eficacitatea lui, nu poate 
fi folosit, dacă el contravine normelor de drept. Pe de altă parte, trebuie însă 
observat că aplicarea mijloacelor tehnico-criminalistice în procesul penal 
este orientată tocmai pentru a asigura legalitatea [7]. Deci principiul în ca-
uză nu poate fi privit alături de altele, întrucât doar sistemul celor din urmă 
asigură această legalitate – scopul suprem al procesului penal, iar tehnica 
criminalistică se manifestă ca mijloc de atingere a acestui scop. 

Analizând cele expuse anterior, susţinem că legalitatea este un prim 
criteriu al admisibilităţii aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice, care are 
două aspecte: 

 – legalitatea posibilităţii folosirii realizărilor progresului tehnico-şti-
inţific;

 – legalitatea aplicării de fapt a realizărilor progresului tehnico-ştiin-
ţific.

Când vorbim despre legalitatea aplicării de fapt a realizărilor progre-
sului tehnico-ştiinţific, trebuie să înţelegem că ea include:

 – aplicarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în toate cazurile 
prevăzute de lege (cazuri obligatorii: alin.(3) art.116, alin.(2) art.264 CPP al 
RM, după necesitate: alin.(5) art.114, alin.(1) art.115, alin.(3) art.118 CPP al 
RM);
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 – aplicarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific de către persoa-
na autorizată de lege şi în limitele competenţei sale (alin.(3) art.118, pct.5 
alin.(5) art.87);

 – respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei la apli-
carea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific;

 – ordinea de aplicare a realizărilor progresului tehnico-ştiinţific tre-
buie să corespundă cerinţelor normei procesual-penale;

 – fixarea în actele procesuale a ordinii şi rezultatelor aplicării realiză-
rilor progresului tehnico-ştiinţific, dacă întocmirea acestora este prevăzută 
de legislaţia procesual-penală.

Un alt criteriu al admisibilităţii este autenticitatea știinţifică. Acest 
criteriu prevede că atât rezultatul progresului tehnico-ştiinţific, cât şi aplica-
rea lui trebuie să aibă o autenticitate ştiinţifică. 

Autenticitatea ştiinţifică a realizărilor progresului tehnico-ştiinţific 
este condiţionată de următorii factori: corespunderea nivelului actual de 
dezvoltare al tehnicii şi ştiinţei; probarea experimentală; garantarea obţi-
nerii rezultatelor autentice; existenţa posibilităţii de verificare şi apreciere a 
rezultatelor în urma aplicării realizărilor progresului tehnico-ştiinţific.

Necesitatea reglementării aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice în 
activitatea de urmărire penală este dictată şi de necesitatea asigurării drep-
turilor şi intereselor legale ale persoanei în timpul aplicării mijloacelor teh-
nico-ştiinţifice. Fiecare caz de aplicare ilegală şi imorală a mijloacelor tehni-
ce se răsfrânge negativ asupra acelor participanţi ai procesului penal care au 
tangenţă cu acestea, şi stinghereşte soluţionarea sarcinilor procesului penal. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, considerăm că necesitatea unei 
reglementări procesual penale a rezultatului progresului tehnico-ştiinţific 
este condiţionată de:

 – necesitatea existenţei unei reglementări normative a relaţiilor sociale 
ce apar în legătură cu aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice;

 – caracterul juridic al activităţii de cercetare a infracţiunilor;
 – particularităţile interacţiunii dreptului procesual-penal cu dreptul 

penal;
 – prezenţa greutăţilor la implementarea realizărilor ştiinţei şi tehnicii 

în activitatea judiciară şi de urmărire penală;
 – necesitatea identificării procedurii de aplicare a rezultatelor pro-

gresului tehnico-ştiinţific;
 – existenţa consecinţelor negative ca rezultat al implementării rezul-

tatelor progresului tehnico-ştiinţific;
 – statutul persoanei în calitate de subiect al procesului penal.

În final am dori să specificăm că în funcţie de cum vor fi soluţionate 
chestiunile: 1) de ce avem nevoie de o reglementare a aplicării mijloacelor şi 
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metodelor tehnico-ştiinţifice în activitatea judiciară; 2) căror cerinţe ea tre-
buie să corespundă, se va determina rolul şi destinaţia reglementării aplicări 
mijloacelor tehnico-ştiinţifice în activitate judiciară.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ВО ВРЕМЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Сергей Витальевич ЧУЧКО,
адъюнкт кафедры криминалистики и домедицинской подготовки 

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Резюме
Акцентируется внимание на том, что под обеспечением расследования 

преступлений понимается система правовых, научных, организационных меро-
приятий по разработке, внедрению и практическому использованию кримина-
листических средств и методов в целях успешного раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. Эта система включает в себя не только сово-
купность криминалистических, уголовно-процессуальных, управленческих зна-
ний, средств и методов, но также и деятельность правоохранительных орга-
нов, органов правосудия и других государственных органов по созданию условий 
для эффективного использования указанных средств и методов в решении за-
дач по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений.

Поддерживается позиция, взаимодействие следователей с оперативно-
розыскными органами – это основанная на законе и согласована по всем прин-
ципиальным условиям деятельности указанных лиц и органов, направленная на 
раскрытие преступлений и решение всех других задач их расследования и пред-
упреждения.

Автором отмечается, что среди возможных форм взаимодействия след-
ственных и оперативных подразделений Национальной полиции при расследова-
нии мошенничества при купле-продаже товаров через Интернет существуют 
следующие: согласованное планирование деятельности по выявлению и пресе-
чению преступлений; совместное обсуждение вопросов об определения направ-
лений расследования; совместное определение тактики и методов проведения 
проверки имеющейся информации; совместное планирование по делу следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: мошенничество, сеть Интернет, расследование, взаимо-
действие, оперативные подразделения, следователь, формы взаимодействия.

Summary
Emphasis is placed on the fact that the investigation of crimes means a system 

of legal, scientific, organizational measures for the development, implementation and 
practical use of forensic tools and methods for the successful detection, investigation and 
prevention of crimes. This system includes not only a set of forensic, criminal procedure, 
management knowledge, tools and methods, but also the activities of law enforcement, 
justice and other government agencies to create conditions for the effective use of these 
tools and methods in solving disclosure problems, investigation, crime prevention.
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The position is supported that the interaction of investigators with operational 
and investigative bodies is a law-based activity of these persons and bodies agreed upon 
in all terms and conditions, aimed at solving crimes and solving all other tasks of their 
investigation and prevention.

The author notes that among the possible forms of interaction between 
investigative and operational units of the National Police during the investigation of 
fraud in the purchase and sale of goods over the Internet are the following: coordinated 
planning of activities to detect and stop crimes; joint discussion of issues on determining 
the directions of the investigation; joint definition of tactics and methods of verification of 
available information; joint planning in the case of investigative actions and operational 
and investigative measures; mutual information and joint discussion of the results of 
investigative, search and operational-search activities; coordinated use of forces and 
means of interacting units in the implementation of operational and investigative 
measures, criminal procedure and other activities; execution of the investigator’s 
instructions by the operative.

Keywords: fraud, Internet, investigation, interaction, operational units, 
investigator, forms of interaction.

Взаимодействие является обязательным категорией для успеш-
ного осуществления любой совместной деятельности. Не является 
исключением и расследования уголовных преступлений. Ведь эффек-
тивность сочетания сил и средств правоохранительных органов обе-
спечит наиболее быстрое привлечение к ответственности виновных в 
совершении противоправного деяния. Расследование мошенничества 
при купле-продаже товаров через Интернет также требует от соответ-
ствующих подразделений Национальной полиции совместных меро-
приятий и проведения процессуальных действий.

Следует отметить, что по исследуемой категории уголовных 
преступлений около 12% совершались группами лиц. Рассматривая 
взаимодействие следственных и оперативных подразделений, сразу 
следует указать на то, что она является наиболее необходимым для 
эффективного и быстрого расследования в любых уголовных процес-
сах.

Так, в период с 25.05.2016 г. по 06.03.2017 г. гр. Ж., имея преступ-
ный умысел направленный на незаконное обогащение, с помощью 
компьютерной техники размещала ложные объявления на странице 
интернет магазина «olx.ua», социальной сети «ВКонтакте» под раз-
личными псевдонимами («Татьяна Сергеева», «Аля Жужа») о продаже 
товаров, а именно женской одежды и обуви. Большое количество лиц, 
введенных в заблуждение гр. Ж., просматривали указанные объявле-
ния и направляли по требованию последней денежные средства на 
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указанную карту в качестве предоплаты. После перевода средств по-
купатели товаров не получали и уже не могли связаться с гр. Ж. [1]. 
Только благодаря эффективному взаимодействию следственных и 
оперативных подразделений работники правоохранительных орга-
нов смогли собрать ориентирующую информацию на начальном этапе 
расследования.

В данном разрезе уместно привести позицию В. П. Лаврова, кото-
рый акцентировал внимание на том, что под обеспечением расследо-
вания преступлений понимается система правовых, научных, органи-
зационных мероприятий по разработке, внедрению и практическому 
использованию криминалистических средств и методов в целях успеш-
ного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Эта 
система включает в себя не только совокупность криминалистических, 
уголовно-процессуальных, управленческих знаний, средств и методов, 
но также и деятельность правоохранительных органов, органов пра-
восудия и других государственных органов по созданию условий для 
эффективного использования указанных средств и методов в решении 
задач по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений 
[2, р. 3]. Соглашаясь с приведенной мнением, считаем необходимым 
определить понятие взаимодействия подразделений Национальной 
полиции.

Например, А. Я. Хитрая определяет взаимодействие следовате-
ля с сотрудниками оперативных подразделений при осуществлении 
уголовного производства как основанную на законе и общности за-
дач в уголовном судопроизводстве коллективную деятельность, ко-
торая предусматривает эффективное использование правовых мер и 
сил следователей, обусловленных их компетенцией и формами дея-
тельности и направленную на расследование и предупреждение пре-
ступлений [3, р. 6]. В свою очередь, другие ученые отмечают, что вза-
имодействие следователей с оперативно-розыскными органами – это 
основанная на законе и согласованная по всем принципиальным ус-
ловиям деятельность указанных лиц и органов, направленная на рас-
крытие преступлений и решение всех других задач их расследования и 
предупреждения [4, р. 363].

Мы поддерживаем позицию авторов, которые указывают, что 
исследуемая категория состоит в согласованной деятельности след-
ственных и оперативных подразделений по обеспечению успешного 
раскрытия и расследования преступлений, осуществляется каждой из 
сторон в рамках своей компетенции присущими ей средствами и ме-
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тодами [5, р. 252]. То есть соответствующие органы выполняют свои 
функции с использованием соответствующих средств и методов.

В то же время, необходимо понимать, что при расследовании мо-
шенничества при купле-продаже товаров через Интернет встречаются 
случаи, в которых определяется только общая задача и соглашаются 
пути его выполнения, а место и время проведения соответствующих 
действий избираются самими взаимодействующими органами. То есть 
работники соответствующих подразделений должны самостоятельно 
выбрать линию поведения.

В других случаях, как отмечает В. М. Плишкин, согласовываются 
место или время выполнения общих задач, а пути и методы решения 
задач избираются субъектами самостоятельно. Практике известно до-
статочное количество случаев взаимодействия, осуществляется не в 
результате заранее скоординированной деятельности, и не через со-
ответствующую регламентацию ее в нормативном акте, а в результате 
инициативы одного из субъектов взаимодействия [6, р. 38].

Необходимо подчеркнуть, что следователь определяет необходи-
мость совместной деятельности на основе имеющихся в его распоря-
жении доказательств и других данных, учета следственной ситуации и 
состояния процесса расследования. Как отмечают отдельные ученые, 
важным элементом взаимодействия является оперативный обмен ин-
формацией о состоянии и результатах работы. В обмене информаци-
ей между следователем и оперативным работником органа дознания 
выражается двусторонний характер их взаимопомощи. Взаимное ин-
формирование необходимо для корректировки и согласования планов 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Осо-
бое значение это имеет при планировании оперативно-тактических 
комбинаций, успех которых полностью зависит от того, насколько 
точно соблюдаются ее участники сроков и очередности оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий [7, р. 493].

Мы поддерживаем позицию, что среди основных форм взаимо-
действия следственных и оперативных подразделений Националь-
ной полиции существуют следующие: согласованное планирование 
деятельности по выявлению и пресечению преступлений; совместное 
определение направлений расследования; совместное определение 
тактики и методов проведения проверки имеющейся информации; со-
вместное планирование по делу следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий; взаимное информирование и совместное 
обсуждение результатов следственных, поисковых и оперативно-ро-
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зыскных мероприятий; согласованное использование сил и средств 
взаимодействующих подразделений при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий, уголовно-процессуальной и иной деятель-
ности; выполнение оперативным работником поручений следователя; 
содействие оперативного работника следователю при осуществлении 
последним следственных действий; совместная согласованная дея-
тельность в составе следственно-оперативной группы [8, р. 126].

Анализ опроса работников следственных и оперативных под-
разделений полиции позволил выделить среди процессуальных форм 
взаимодействия при расследовании мошенничества при купле-прода-
же товаров через Интернет следующие:

– выполнение поручений следователя о проведении следствен-
ных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) 
действий – 86%;

– предоставление следователю материалов, собранных в ходе 
оперативно-розыскной деятельности, для решения вопроса о внесе-
нии сведений в Единый реестр досудебных решений – 75%;

– содействие следователю при проведении отдельных след-
ственных (розыскных) действий – 59%;

– выполнение оперативным подразделением поручений следо-
вателя по проверке оперативно-розыскным путем сведений, имеющих 
значение для установления наличия или отсутствия оснований для 
внесения сведений в Единый реестр досудебных решений по опера-
тивным материалам – 29%.

Подводя итог, отметим, что взаимодействие следственных и 
оперативных подразделений при расследовании мошенничества при 
купле-продаже товаров через Интернет является залогом успешного 
выявления виновных лиц. Наиболее распространенными формами 
взаимодействия в исследуемой категории дел являются выполнение 
поручений следователя о проведении следственных (розыскных) дей-
ствий и негласных следственных (розыскных) действий, а также пре-
доставление следователю материалов, собранных в ходе оперативно-
розыскной деятельности, для решения вопроса о внесении сведений в 
Единый реестр досудебных решений.
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Rezumat
Încetarea procesului penal în faza urmăririi penale are loc în cazul când nu este 

constatată existenţa faptului infracţiunii, în cazul neprevederii faptei de legea penală ca 
infracţiune, în cazul neîntrunirii de către faptă a elementelor constitutive ale infracţiu-
nii. De asemenea, încetarea procesului penal în faza de urmărire penală poate fi efectua-
tă şi în conformitate cu temeiurile prevăzute la art.35 „Cauzele care înlătură caracterul 
penal al faptei” din Codul penal: legitima apărare (art.36 C.pen.), reţinerea infractorului 
(art.37 C.pen.), starea de extremă necesitate (art.38 C.pen.), constrângerea fizică sau psi-
hică (art.39 C.pen.), riscul întemeiat (art.40 C.pen.), executarea ordinului superiorului 
sau dispoziţiei superiorului (art.401 C.pen.). Toate aceste temeiuri de încetare a urmări-
rii penale sunt temeiuri reabilitante, deoarece confirmă nevinovăţia persoanei învinuite.

Încetarea urmăririi penale are loc în orice moment al urmăririi penale, dacă se 
constată prezenţa temeiurilor corespunzătoare şi poate fi aplicată numai în privinţa 
unei persoane sau în privinţa uneia din faptele persoanei.

Încetarea urmăririi penale poate fi totală sau parţială. Numai încetarea integra-
lă, şi nu parţială, a urmăririi penale faţă de o persoană generează dreptul de reabilitare 
a acesteia.

Cuvinte-cheie: proces penal, încetarea procesului penal, ordonanţă, infracţiune, 
reabilitare.

Summary
The termination of the criminal process in the phase of the criminal investigation 

takes place in case the existence of the fact of the crime is not ascertained, in case of non-
provision of the deed by the criminal law as a crime, in case the deed does not meet the 
constitutive elements of the crime. Also, the termination of the criminal process in the cri-
minal investigation phase may be carried out in accordance with the grounds provided 
in the art. 35 „Cases that remove the criminal character of the deed” from the Criminal 
Code: self-defense (art.36 C. Code), detention of the offender (art.37 C. Code), state of ex-
treme necessity (art.38 C. Code), physical or mental coercion (art.39 C. Code), the justified 
risk (art.40 C. Code), the execution of the superior’s order or the superior’s disposition 
(art.401 C. Code). All these grounds for terminating the criminal investigation are reha-
bilitative grounds, as they confirm the innocence of the accused person.

The termination of the criminal investigation takes place at any time of the cri-
minal investigation, if the presence of the corresponding grounds is found and can be 
applied only related to the person or in respect of one of the acts of the person.

Termination of the criminal investigation may be total or partial. Only the com-
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plete, and not partial, termination of the criminal investigation against a person genera-
tes the right to rehabilitate him.

Keywords: criminal trial, termination of criminal trial, ordinance, crime, rehabi-
litation.

***
Sarcina de a descoperi o infracţiune impune existenţa unei faze inde-

pendente în procesul penal – urmărirea penală [4, p. 149]. 
Urmărirea penală – este activitatea desfăşurată de către organele de 

urmărire penală, ofiţeri de urmărire penală şi procuror în vederea desco-
peririi infracţiunii şi are ca scop colectarea şi verificarea probelor care do-
vedesc faptul infracţional, care identifică persoana şi probează vinovăţia ei.

Urmărirea penală are ca obiect acumularea probelor necesare cu pri-
vire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorului şi la stabilirea 
răspunderii acestora [5, p. 101]. 

Efectuarea activităţilor de urmărire penală au un rol deosebit de im-
portant în realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 C.pr.pen. [6]. 
Atingerea acestui scop nu se realizează întotdeauna prin transmiterea ca-
uzei în judecată. Organul de urmărire penală, pe baza probatoriului poate 
ajunge şi la alte concluzii, care demonstrează fie lipsa de vinovăţie a celui în 
cauză, fie existenţa unor împrejurări de natură a împiedica tragerea la răs-
pundere penală, situaţii care generează stingerea procesului penal la faza de 
urmărire penală.

În acest context organul de urmărire penală poate solicita o soluţie de 
încetare a urmăririi penale atât în privinţa persoanei, cât şi în privinţa faptei.

Încetarea urmăririi penale este actul de liberare a persoanei de răs-
punderea penală şi de terminare a acţiunilor procedurale, în cazul în care pe 
temei de nereabilitare legea împiedică continuarea acesteia.

Temeiurile de încetare a procesului penal cu drept de reabilitare, şi 
anume:

 – nu există faptul infracţiunii (art.275, pct.1 C.pr.pen.);
 – fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune (art.275, pct.2 

C.pr.pen.);
 – fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor 

când infracţiunea a fost săvârşită de o persoană juridică (art.275, pct.3 C.pr.
pen.);

 – în privinţa unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă 
în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea 
urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri (art.275, pct.7 C.pr.pen.); 
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 – în privinţa unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepe-
re a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii 
(art.275, pct.8 C.pr.pen.); 

 – cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: legitima apărare 
(art.36 C.pen.), reţinerea infractorului (art.37 C.pen.), starea de extremă ne-
cesitate (art.38 C.pen.), constrângerea fizică sau psihică (art.39 C.pen.), riscul 
întemeiat (art.40 C.pen.), executarea ordinului superiorului sau dispoziţiei su-
periorului (art.401 C.pen.).

Conform Codului penal, „Infracţiunea este o faptă (acţiune sau 
inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie 
şi pasibilă de pedeapsă penală” [2, art.14].

Infracţiunea determină răspunderea penală şi pedeapsa, în sensul că 
fără infracţiune nu poate exista răspundere penală, iar fără răspundere pe-
nală nu se poate concepe aplicarea unei pedepse [7, p. 101].

Nu constituie infracţiune acţiunea sau incaţiunea care, deşi formal 
conţine semnele unei infracţiuni prevăzute de legea penală, dar fiind lipsită 
de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni [2, art. 14].

Conform art.51 C.pen., fapta prejudiciabilă săvârşită este temei real 
al răspunderii penale, iar inexistenţa faptei exclude răspunderea penală şi, 
respectiv, exclude pornirea sau desfăşurarea urmăririi penale, adoptându-
se după pornire ordonanţă de clasare sau, după caz, de scoatere de sub 
urmărirea penală.

Existenţa acestui temei presupune existenţa evenimentului, dar care 
nu este rezultat al unei acţiuni sau inacţiuni umane, ci al unor factori naturali 
sau al acţiunilor persoanei prejudiciate. 

Neexistenţa faptului infracţiunii exculde nu doar răspunderea penală, 
dar oricare altă răspundere, cum ar fi răspunderea contravenţională, civilă, 
administrativă sau disciplinară.

Nici o persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru o faptă 
care, la momentul săvârşirii ei, nu este prevăzută de lege ca infracţiune. 

Temeiul dat rezultă din principiul legalităţii incriminării, prevăzut de 
art. 3 C.pen., exprimat prin adagiul latin „Nullum crimen sine lege” (nu există 
infracţiune fără lege). Numai legea penală prevede care fapte constituie in-
fracţiuni. Deci pentru existenţa unei infracţiuni nu este suficientă existenţa 
unei fapte prejudiciabile săvârşite cu vinovăţie, ci în mod obligatoriu trebuie 
ca această faptă să fie prevăzută de lege ca infracţiune şi sancţionată cu o 
anumită pedeapsă [8]. 

La acest temei se referă şi situaţia dezincriminării faptei, a abroga o 
dispoziţie incriminatoare atunci când o faptă penală a încetat să mai prezinte 
un pericol social [9].

Astfel, dacă la momentul săvârşirii fapta era prevăzută de legea penală 
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ca infracţiune, dar la momentul sesizării organului de urmărire penală sau 
în cursul urmăririi penale intervin modificări în legea penală care înlătură 
caracterul infracţional al faptei săvârşite prin metoda dezincriminării, se va 
refuza începerea urmăririi penale sau, după caz, se va ordona scoaterea de 
sub urmărire penală, dacă fapta nu este contravenţie, sau încetarea urmări-
rii penale, dacă această faptă constituie o contravenţie. Situaţia dezincrimi-
nării operează în cazul dat prin efectul retroactiv al legii penale, prevăzut de 
art. 10 din C.pen. [10, p. 437].

„Fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor 
când infracţiunea a fost săvârşită de o persoană juridică” este un alt temei de 
încetare a procesului penal.

Conform art.52 C.pen., se consideră componenţă a infracţiunii totali-
tatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce califică 
o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă. Imposibilitatea dovedirii 
de către organul de urmărire penală a tuturor semnelor componenţei de 
infracţiune atrage stingerea procesului penal în fapt sau în persoană.

În cazul când un element al infracţiunii lipseşte ori nu poate fi con-
statat referitor la fapta unei persoane şi se exclude posibilitatea săvârşirii 
acestei fapte de către altă persoană, se dispune scoaterea de sub urmărire 
penală şi încetarea urmăririi penale în cauza dată.

Circumstanţa comentată poate fi aplicată ca temei de neîncepere a ur-
măririi penale, dacă din actul de sesizare şi acţiunile extraprocesuale de ve-
rificare rezultă, fără echivoc, inexistenţa anumitor semne ale oricărei com-
ponenţe a infracţiunii.

Derogarea de la regula dată „cu excepţia cazurilor când infracţiunea a 
fost săvârşită de o persoană juridică” se referă numai la cazurile prevăzute 
de alin. (4) art. 21 din C.pen. Astfel, în cazul infracţiunilor expres indicate la 
alin. (5) art. 21 C.pen. fapta unei persoane fizice poate să nu întrunească unul 
din elementele constitutive (de exemplu, vinovăţia persoanei fizice), dar în 
privinţa persoanei juridice există toate semnele componenţei infracţiunii 
prevăzute de Partea specială a Codului penal şi condiţiile menţionate la alin. 
(3) art. 21 C.pen.

Una din instituţiile fundamentale cunoscute încă din dreptul roman, 
consacrată în dreptul naţional şi cel internaţional, este principiul „non bis 
in idem”, dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori.

În acest sens legislatorul a prevăzut ca temeiuri de încetare a urmăririi 
penale cu drept de reabilitare următoarele circumstanţe:

 – în privinţa unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă 
în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea 
urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri (art.275, pct.7 C.pr.pen.); 

 – în privinţa unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepe-
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re a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii 
(art.275, pct.8 C.pr.pen.).

Este un temei de neîncepere a urmăririi penale sau, după caz, de înce-
tare a urmăririi penale ce rezultă din principiul stabilit la art. 22 C.proc.pen. 
şi art. 4 al Protocolului nr. 7 al CEDO „Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau 
pedepsit de mai multe ori” [11].

Astfel, în cazul existenţei unei sentinţe sau decizii de achitare, încetare 
a procesului penal sau de condamnare în privinţa unei persoane pentru ace-
eaşi faptă, nu se admite începerea sau reluarea urmăririi penale. 

Alte temeiuri de încetare a procesului penal, la faza urmăririi penale, 
sunt cazurile care exclud caracterul penal al faptei: legitima apărare (art.36 
C.pen.), reţinerea infractorului (art.37 C.pen.), starea de extremă necesitate 
(art.38 C.pen.), constrângerea fizică sau psihică (art.39 C.pen.), riscul înteme-
iat (art.40 C.pen.), executarea ordinului superiorului sau dispoziţiei superioru-
lui (art.401 C.pen.).

Pentru cauzele enumerate este caracteristic un şir de trăsături comu-
ne, formal aceste fapte intră sub incidenţa semnelor uneia din infracţiuni-
le prevăzute în articolele părţii speciale a Codului penal, însă în prezenţa 
unor condiţii determinate ele nu se recunosc ca ilegale, deoarece nu conţin 
elementul material al infracţiunii – caracterul prejudiciabil al faptei, dar se 
realizează în prezenţa condiţiilor, care le transformă din periculoase în utile 
sau neutre pentru interesele publice.

Corespunzător, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt 
considerate faptele îndreptate către înlăturarea pericolului apărut pentru 
relaţiile sociale [12, p. 8].

Cetăţeanul posedă drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţie, ocu-
pă în cadrul societăţii un anumit statut juridic, poartă răspundere în faţa sta-
tului, dar totodată se află sub protecţia acestuia.

În cazul încetării procesului penal la faza urmăririi penale în baza unu-
ia din temeiurile menţionate mai sus, subiectul în privinţa căruia a fost dis-
pusă această hotărâre are dreptul la reabilitare.

Încetarea urmăririi penale poate fi totală sau parţială. Numai înceta-
rea integrală, şi nu parţială, a urmăririi penale faţă de o persoană generează 
dreptul de reabilitare a acesteia.

Hotărârea privind încetarea urmăririi penale poate fi dispusă prin 
ordonanţa procurorului din oficiu sau la propunerea organului de urmărire 
penală. Odată cu emiterea actului de stingere a procesului penal, procurorul 
trebuie să menţioneze în ordonanţă şi aspecte ce ţin de revocarea măsurilor 
preventive, dacă acestea au fost aplicate, şi nu în ultimul rând aspecte refe-
ritoare la reabilitarea persoanei bănuite sau învinuite în cauza respectivă.

Aşadar, în concluzie putem afirma că numai temeiurile prevăzute la 
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pct.1-3 art.275, art.390 C.pr.pen. şi la art.35 C.pen. sunt temeiuri care certifi-
că nevinovăţia persoanei, determinând reabilitarea acesteia.
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LIMITELE RĂSPUNDERII PENALE PENTRU EROAREA DE DREPT 
ŞI EROAREA DE FAPT

Roman EREMCIUC,
procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun.Chişinău, 
şef al Oficiului Centru, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

al Republicii Moldova

Cercetarea erorii de drept este extrem de actuală din următoarele con-
siderente: instabilitatea legii penale; intensificarea criminalizării; extinde-
rea cercului de norme juridico-penale cu dispoziţii de blanchetă („în alb”); 
precum şi instabilitatea legilor extrapenale care sunt menite pentru supli-
nirea conţinutului unor astfel de dispoziţii; incriminarea excesivă a faptelor 
infracţionale cu grad redus şi incert de prejudiciabilitate.

Observăm că legea penală a Republicii Moldova nu conţine vreo nor-
mă specială care ar reglementa răspunderea penală pentru prezenţa erorii, 
iar conceptul erorii şi impactul acesteia aspura răspunderii penale este ex-
plicat în exclusivitate în teoria dreptului penal.

Eroarea este o convingere incorectă a persoanei despre caracterul real 
faptic sau juridic al faptei comise, precum şi al consecinţelor survenite. Exis-
tă două tipuri de erori în dreptul penal: eroare de drept şi eroare de fapt.

Dacă eroarea  de fapt este concluzia incorectă a persoanei despre îm-
prejurările faptice referitoare la obiectul şi latura obiectivă a infracţiunii 
comise de el, atunci eroarea de drept alcătuieşte reprezentarea incorectă a 
subiectului despre caracterul infracţional sau non-infracţional al faptei co-
mise de el, precum şi al urmărilor acesteia, despre calificarea juridico-penală 
a faptei, despre categoria şi mărimea pedepsei, care poate fi aplicată pentru 
săvârşirea acestei fapte.

Ca fenomen juridic, eroarea în dreptul penal este înglobată în raportul 
juridico-penal de protecţie, fiind inclusă în fapta infracţională, care conţine 
semnele componenţei de infracţiune puse la baza acestui raport juridic, şi 
care, în anumite condiţii, va conduce la modificarea aprecierii juridico-pena-
le a faptei infracţionale comise. Astfel, putem conchide că includerea erorii 
în structura faptului juridic, ce generează apariţia raportului juridico-penal, 
are o însemnătate considerabilă asupra limitelor răspunderii penale a per-
soanei care a comis fapta infracţională.

În cadrul acestui fragment de cercetare ştiinţifică, considerăm nece-
sară identificarea percepţiei eronate şi a greşelii din perspectiva filosofiei 
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dreptului. Astfel, menţionăm că percepţia eronată a realităţii obiective (ilu-
zia) reprezintă o interpretare subiectivă a persoanei, şi care nu corespunde 
manifestărilor acesteia obiective şi adevărate, ca urmare a cunoaşterii de-
fectuoase fie sensitive, fie raţionale. Cu toate acestea, greşeala este un model 
de conduită umană bazat pe convingere subiectivă eronată şi, care de obicei, 
conduce la consecinţe nefaste atât pentru persoana care a admis greşeala, 
cât şi pentru societate, în general. Uneori, astfel de consecinţe se proliferează 
în survenirea răspunderii penale. 

Consemnăm că eroarea de drept este generată de o iluzie (o conclu-
zie, o opinie greşită), ce ţine de realitatea juridică. Din perspectiva teoretică, 
eroarea de drept se află într-un raport strâns sau fiind încadrat în limitele 
uneia din următoarele activităţi (activitatea de legiferare, activitatea de apli-
care a legii penale, activitatea de ocrotire a normelor de drept, raporturile 
juridice, cultura juridică şi conştiinţa juridică a persoanei)1.

În contextul legii penale, după cum susţine autorul I.N. Goriacev, 
cunoaşterea legii presupune, în primul rând, „conştientizarea caracterului 
prohibitiv al faptei comise de către subiectul infracţiunii”2. În opinia autorului 
sus-numit, „prezumţia cunoaşterii legii penale este o ficţiune juridică având 
hotarele bine determinate ce coincid cu durata aplicării legii penale în timp, 
cunoscând şi anumite excepţii de la această regulă” 3.

În opinia noastră, conştientizarea prohibiţiunii juridico-penale 
depăşeşte limitele conţinutului vinovăţiei, deoarece ultima presupune doar 
conştientizarea de către făptuitor a caracterului prejudiciabil al faptei co-
mise. Aşadar, înţelegerea şi cunoaşterea prohibiţiunii normative (voinţei le-
giuitorului) se încorporează perfect într-un derivat al principiului legalităţii, 
cum ar fi „ignorantia legis non excusat”, şi necesită prevederi speciale în 
conţinutul Părţii Generale şi celei Speciale a Codului penal. 

Conform regulii generale, eroarea de drept fiind condiţionată de 
perceperea greşită a persoanei referitor la prohibiţiunea juridico-penală 
a faptei infracţionale comise, nu are niciun efect asupra deciziei cu privire 

1 Прохоров А.Ю. Институт ошибки в романно-германском уголовном праве: корпорати-
вистский и теоретико-прикладные аспекты: Диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук. – Краснодар: Кубанский государственный универси-
тет, 2014б (222 с.), с. 4;
2 Горячев И.Н. Презумпция знания уголовного закона и принцип несущественности юри-
дической ошибки в уголовном праве России: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени  кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право. Екатеринбург, 2010, с.8;
3 Горячев И.Н. Презумпция знания уголовного закона и принцип несущественности юри-
дической ошибки в уголовном праве России: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени  кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право. Екатеринбург, 2010, с.8;
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la survenirea răspunderi penale.  Astfel, în mod special, eroarea de drept 
condiţionată de convingerea eronată referitoare la aprecierea juridico-pe-
nală (calificarea) faptei infracţionale comise sau la limitele pedepsei aplica-
te, nu va influenţa asupra survenirii răspunderii penale.

Potrivit doctrinei penale moderne, eroarea de drept presupune închi-
puirea falsă referitoare la trăsăturile juridico-penale ale faptei săvârşite de 
către făptuitor. În mod tradiţional, sunt   evidenţiate trei tipuri de erori de 
drept: eroarea în prohibiţiune; eroarea în pedeapsă; eroarea în calificarea 
faptei comise4. 

Conform regulii generale, eroarea de drept nu influenţează aprecie-
rea juridico-penală a conduitei făptuitorului, fiind incluse chiar şi cazuri de 
faptă infracţională aparentă, atunci când persoana presupune că comite o 
infracţiune, însă, în realitate, această faptă nu este una infracţională.

În cazurile în care persoana nu cunoştea caracterul interzis de legea 
penală, şi, reieşind din circumstanţele cauzei, nu trebuia şi nici nu putea să 
cunoască, iar prejudiciabilitatea faptei nu era una evidentă, răspunderea pe-
nală se va exclude. În acest sens, un rol deosebit de important îl are eroarea 
în prohibiţiune juridico-penală, sub imperiul căreia persoana consideră că 
fapta comisă de ea nu este interzisă de lege, deşi în realitate ea constituie 
infracţiune. În acest caz, va acţiona regula devenită deja axiomatică pentru 
dreptul penal şi care poate fi exprimată prin maxima latină „ignorantia ju-
ris semper nocet”. Putem observa că utilizarea prezumţiei cunoaşterii legii 
exclude posibilitatea persoanei care a comis fapta infracţională să facă vreo 
referire la necunoaşterea existenţei prohibiţiunii respective. 

 În acelaşi timp, pot apărea situaţii în care persoana într-adevăr nu 
a conştientizat că încalcă vreo normă juridico-penală. În asemenea cazuri, 
putem susţine că prezumţia cunoaşterii legii nu  funcţionează, prin urmare, 
regula conform căreia necunoaşterea legii nu eliberează de la răspunderea 
penală nu poate fi aplicată. 

Eroarea de drept ce constă în neconştientizarea reală de către persoa-
nă a prohibiţiunii juridico-penale şi ce urmează a fi recunoscută în calitate 
de circumstanţă care înlătură caracterul penal al faptei, poate fi recunoscută 
drept o închipuire falsă relevantă şi de bună-credinţă referitoare la inter-
zicerea faptei săvârşite de ea şi, prin urmare, poate fi catalogată ca eroare 
scuzabilă în caracterul prohibitiv al faptei. 

Analiza doctrinei şi a practicii de aplicare a legii penale ne permite 
să constatăm cu certitudine că astfel de închipuiri şi percepţii eronate de 
bună-credinţă pot fi extrem de diverse, iar tipurile acestor erori relevante 
4 Дорогин Д.А. Разновидности юридической ошибки, исключающей уголовную ответ-
ственность. В: „Lex Russica”, «Науки криминального цикла», 2019, № 8(153), с.74-85, 
с.74. (ISSN 1729-5920);
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(de bună-credinţă) necesită a fi sistematizate5. În această ordine de idei, ne 
vom solidariza cu clasificarea erorilor de drept relevante propusă de autorul 
D.A. Doroghin care purcede la utilizarea a două criterii, fiecare cuprinzând 
câte două forme de manifestare:

cauza închipuirii false/ perceperii eronate (viciul legiferării/ al tehnicii 
legislative sau viciul perceperii subiective de către persoana care a încălcat 
norma juridico-penală);

caracterul erorii (necunoaşterea prezenţei prohibiţiunii juridico-pe-
nale sau necunoaşterea conţinutului acesteia)6.

Din cercetarea minuţioasă a acestei clasificări, putem desprinde 
patru forme ale erorii de drept care exclude răspunderea penală: eroa-
rea generată de viciul legiferării care presupune necunoaşterea prezenţei 
prohibiţiunii juridico-penale; eroarea generată de viciul legiferării care pre-
supune necunoaşterea conţinutului normei prohibitive; eroarea generată 
de viciul perceperii eronate subiective de către persoana care presupune 
necunoaşterea existenţei normei prohibitive; eroarea generată de viciul per-
ceperii eronate subiective de către persoana care presupune necunoaşterea 
conţinutului normei prohibitive.

Reieşind din cele relatate, conchidem că, în legea penală, eroarea 
de drept de bună-credinţă urmează a fi aplicată în calitate de împrejurare 
ce are un impact asupra răspunderii penale a făptuitorului (în calitate de 
circumstanţă atenuantă, cauză care înlătură intenţia făptuitorului, cauză 
care înlătură vinovăţia persoanei). Instanţa de judecată întotdeauna va ţine 
cont de prezenţa unei erori de drept de bună-credinţă.

Considerăm că caracterul scuzabil al erorii de drept se întemeiază 
pe invincibilitatea şi/sau tipicitatea erorii. Invincibilitatea erorii de drept 
înseamnă lipsa posibilităţii reale la subiect de a o evita (lipsa posibilităţii 
de a conştientiza caracterul prohibitiv al faptei infracţionale comise). Lip-
sa obligaţiei de a cunoaşte caracterul prohibitiv al faptei prejudiciabile este 
privită în dreptul penal în calitate de cauză care exclude caracterul penal al 
faptei. Tipicitatea erorii constă în prezenţa la subiect a temeiurilor suficiente 
şi rezonabile pentru a crede că fapta comisă de acesta este una legitimă.

Erorile faptice se caracterizează prin perceperea subiectivă greşită 
admisă de către făptuitor care consideră neîntemeiat şi incorect că latura 
obiectivă a faptei infracţionale dorite este completamente executată. Aceas-

5 Дорогин Д.А. Разновидности юридической ошибки, исключающей уголовную ответ-
ственность. В: „Lex Russica”, «Науки криминального цикла», 2019, № 8(153), с.74-85, 
с.74. (ISSN 1729-5920);
6 Дорогин Д.А. Разновидности юридической ошибки, исключающей уголовную ответ-
ственность. В: “Lex Russica”, «Науки криминального цикла», 2019, № 8(153), с.74-85, 
с.74. (ISSN 1729-5920);
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tă închipuire denaturată are loc în urma evaluării incorecte de către infrac-
tor a fenomenelor şi a evenimentelor lumii înconjurătoare.

În urma perceperii subiective greşite, făptuitorul săvârşeşte o altă 
infracţiune care nu este cuprinsă de intenţia acestuia, însă această împreju-
rare nu este conştientizată de el.

Cu toate că fapta infracţională comisă întotdeauna se caracterizează 
prin prejudicierea relaţiilor sociale, totuşi este încălcată norma juridico-
penală care nu este conştientizată de către infractor. Cu alte cuvinte, fapta 
infracţională comisă cuprinde atât infracţiunea acoperită de intenţia făptui-
torului, cât şi unele semne ale unei alte componenţe de infracţiune, obiectul 
juridic special al căreia suferă în urma atentatului criminal.

Putem distinge erorile de fapt în funcţie de închipuirea greşită a făp-
tuitorului faţă de obiectul de atentare, dezvoltarea legăturii de cauzalitate, 
precum şi în funcţie de prezenţa sau absenţa semnelor facultative ale laturii 
obiective.

Sistemul erorilor faptice cuprinde 1) eroarea bazată pe perceperea 
greşită cu privire la împrejurările faptei ce determină prejudiciabilitatea fap-
tei infracţionale comise; 2) eroarea bazată pe percepţia greşită cu privire la 
împrejurările obiective care constituie elementele componenţei de bază a 
infracţiunii; 3) eroarea bazată pe percepţia greşită cu privire la circumstanţele 
atenuante şi agravante, inclusiv a semnelor calificative şi privilegiate7.

Primul grup de erori faptice cuprinde erorile ce servesc principiului 
„ignoratio facti non nocet” (exclud răspunderea penală); precum şi erorile 
comise de către făptuitor în domeniul activităţii care este percepută ca fi-
ind legitimă, însă percepută greşit deja din altă perspectivă, fiind catalogată 
drept infracţională. În astfel de cazuri, va surveni răspunderea penală pen-
tru cauzarea din imrudenţă a unor urmări prejudiciabile. Erorile prevăzute 
în cel de al doilea şi cel de al treilea grup apar în exclusivitate în limitele exer-
citării activităţii infracţionale, ceea ce este conştientizat de persoana care 
săvârşeşte atentatul infracţional.

Deşi în literatura de specialitate contemporană se susţine că „fapta pre-
judiciabilă comisă sub imperiul erorii de fapt urmează a fi calificată ca o fap-
tă infracţională consumată în funcţie de intenţie manifestată”8, nu putem fi de 

7 Прохоров А.Ю. Институт ошибки в романно-германском уголовном праве: корпо-
ративистский и теоретико-прикладные аспекты: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. – Краснодар: Кубанский государ-
ственный университет, 2014б (222 с.), с.5-6;
8 Безрукова Т.И. Фактическая ошибка: вопросы классификации и квалификации: Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени  кандидата юридических наук. 
Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнитель-
ное право. Екатеринбург, 2008, с.9;
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acord cu această opinie doctrinară şi considerăm că săvârşirea de către per-
soană a faptei prejudiciabile sub imperiul perceperii eronate asupra împreju-
rărilor faptice ale celor comise, care a fost întreruptă şi nu a fost dusă până la 
capăt, va conduce la survenirea răspunderii penale pentru fapta neconsuma-
tă în baza articolului respectiv din Partea Specială a Codului penal şi în baza 
art.27 care prevede răspunderea penală pentru tentativa de infracţiune.

În cazul în care perceperea eronată a făptuitorului care a săvârşit fapta 
prejudiciabilă manifestată faţă de circumstanţele faptice ale celor comise nu va 
deveni obstacol pentru ducerea la capăt a faptei prejudiciabile, răspunderea pe-
nală va surveni pentru fapta consumată. Totodată, dacă persoana care a comis 
fapta prejudiciabilă a avut o închipuire greşită faţă de gravitatea urmărilor po-
sibile, atunci cauzarea unor urmări mai grave decât celor care au fost cuprinse 
de intenţia făptuitorului va conduce la survenirea răspunderii penale pentru 
cauzarea din imprudenţă a unor astfel de urmări, fie în forma încrederii în sine 
exagerate (persoana a prevăzut survenirea urmărilor, însă, în mod uşuratic, a 
mizat pe evitarea acestora), fie în forma neglijenţei (persoana nu a prevăzut sur-
venirea urmărilor prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă).

Săvârşirea intenţionată a faptei prejudiciabile de către făptuitor care a 
manifestat eroarea faţă de împrejurările faptice care sunt prevăzute de legea 
penală în calitate de un semn privilegiat, ce a lipsit în realitate la momentul 
comiterii infracţiunii, va conduce la survenirea răspunderii penale cu luarea 
în considerare de către instanţa de judecată a unei astfel de împrejurări pri-
vilegiate, dacă persoana nu a conştientizat şi, în urma circumstanţelor cau-
zei, nu putea să conştientizeze caracterul eronat al presupunerii sale.

Cu toate acestea, săvârşirea intenţionată a faptei prejudiciabile de către 
făptuitor care a manifestat eroarea cu privire la prezenţa unei împrejurări fap-
tice prevăzute de legea penală în calitate de un semn calificativ (o circumstanţă 
agravantă), care în realitate nu exista la momentul comiterii infracţiunii, va 
conduce la survenirea răspunderii penale luând în considerare semnul califi-
cativ respectiv, dacă persoana nu a conştientizat şi, în urma circumstanţelor 
cauzei, nu putea să-şi dea seama de caracterul eronat al presupunerilor sale.

În acest perimetru de cercetare ştiinţifică am constatat că în doctrina 
penală modernă se propune completarea Părţii Generale a Codului penal cu 
o normă juridico-penală de sine stătătoare care ar prevedea reglementarea 
erorii de fapt în prezenţa cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 
(Iu.E. Duhovnik)9. Nu putem fi de acord cu această sugestie, deoarece s-ar 

9 Духовник Ю.Е. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, в уголовном праве Республики Беларусь и Российской Федерации: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 
– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Москва: Москов-
ский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 2016, с.11;
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ajunge la îngreunarea excesivă a conţinutului legii penale. În opinia noastră, 
ar fi oportună doar reglementarea generală a erorilor de drept şi de fapt, iar 
explicarea limitelor răspunderii penale pentru fapta infracţională săvârşită 
sub imperiul erorii de fapt de acest tip să revină doctrinei penale. 

În acest context, susţinem că persoana nu va fi supusă răspunderii 
penale pentru cauzarea prejudiciului aflându-se sub influenţa erorii, consi-
derând cu bună-credinţă că există împrejurare care exclude caracterul pe-
nal al faptei, şi această persoană nu conştientiza, nu trebuia şi nici nu putea 
să conştientizeze caracterul eronat al propriilor convingeri. Constatăm că 
persoana va fi supusă răspunderii penale pentru depăşirea limitelor cauzei 
care exclude caracterul penal al faptei doar în cazul în care, aflându-se sub 
influenţa erorii, considerând cu bună-credinţă că această împrejurare există, 
persoana nu conştientiza, nu trebuia şi nici nu putea să conştientizeze carac-
terul eronat al propriilor convingeri, şi, cu toate acestea, în mod intenţionat 
a cauzat prejudiciu care în prezenţa reală a condiţiilor de legalitate ar con-
stitui depăşire/ exces. În acelaşi timp, dacă persoana nu a conştientizat, deşi 
trebuia şi putea să conştietizeze convingerea sa eronată referitoare la  îm-
prejurare care exclude caracterul penal al faptei, atunci aceasta urmează a 
fi supusă răspunderii penale pentru cauzarea prejudiciului din imprudenţă.

Într-un alt context, observăm că reglementarea erorii în dreptul penal 
ar fi una insuficientă fără vreo prevedere specială la etapa aplicării pedepsei, 
or eroarea de drept sau de fapt, în final, are un impact considerabil nu doar 
asupra calificării faptei infracţionale, ci şi asupra individualizării pedepsei 
penale.

În concluzie, ţinând cont de cele analizate supra, intervenim cu propu-
nerea de lege ferenda care constă în completarea Părâii Generale a Codului 
penal al Republicii Moldova cu un articol având următorul conţinut:

  „Articolul 791. Aplicarea pedepsei în situaţia erorii faptice.
Termenul închisorii sau mărimea pedepsei penale pentru persoana care 

a comis infracţiunea în stare de eroare de fapt nu poate să depăşească două 
treimi din termenul maxim sau din mărimea celei mai severe pedepse penale 
pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la articolul respectiv al Părţii speciale 
din Codul penal.

Este interzisă aplicarea detenţiunii pe viaţă persoanei care a săvârşit 
fapta infracţională în stare de eroare de fapt”.
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RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A ANGAJATORULUI PENTRU 
SALARIATUL POLIȚIST

Oxana EŞANU 

Rezumat
Răspunderea juridică materială este acea formă a răspunderii juridice care se 

întemeiază pe normele dreptului muncii şi pe prejudiciile materiale cauzate de către an-
gajatul salariat/ angajator, în urma cărora angajatorul/ organele competente aplică 
sancţiuni materiale corespunzătoare faţă de făptuitor (compensarea prejudiciului ma-
terial, repararea prejudiciului material, restituirea bunului material etc.). Răspunderea 
materială (patrimonială) a părţilor contractului individual de muncă, consfinţită în dis-
poziţiile art. 327-347 din Codul Muncii al RM, reprezintă o formă distinctă (de sine stă-
tătoare) a răspunderii juridice, de drept al muncii şi nicidecum nu poate fi recunoscută 
ca o varietate a răspunderii civile contractuale. Analizând prevederile art. 327-347 din 
CM al RM, putem conchide că răspunderea materială în dreptul muncii poate fi carac-
terizată prin următoarele trăsături: este o răspundere specială, condiţionată de exis-
tenţa raportului juridic de muncă; la baza răspunderii materiale stă vinovăţia celui în 
cauză; este reglementată prin normele legale imperative, modificarea ei prin clauze ale 
contractului individual de muncă, derogatorii de la lege în defavoarea salariatului, este 
inadmisibilă. Potrivit art. 327 alin. (2) din CM al RM,  contractul individual sau cel colectiv 
de muncă poate specifica răspunderea materială a părţilor. În acest caz, răspunderea 
materială a angajatorului faţă de salariat nu poate fi mai mică, iar a salariatului faţă de 
angajator — mai mare decât cea prevăzută de CM al RM şi de alte acte normative; este o 
răspundere individuală.

Cuvinte-cheie: răspundere, răspundere juridică, răspundere materială, angaja-
tor, salariat, poliţist. 

Summary
Material legal liability is that form of legal liability which is based on the rules of 

labor law and on material damages caused by the employee/ employer, following which 
the employer/ competent bodies apply appropriate material sanctions against the per-
petrator (compensation for material damage, reparation of material damage, restituti-
on of the material good, etc.) The material (patrimonial) responsibility of the parts of the 
individual labor contract, enshrined in the provisions of art. 327-347 of the Labor Code of 
the Republic of Moldova, is a distinct (independent) form of legal liability, labor law and 
can not be recognized as a variety of contractual civil liability. Analyzing the provisions 
of art. 327-347 of the CM of the Republic of Moldova, we can conclude that the material 
liability in labor law can be characterized by the following features: it is a special lia-
bility, conditioned by the existence of the legal employment relationship; the material 
liability is based on the guilt of the person in question; it is regulated by the imperative 
legal norms, its modification by clauses of the individual employment contract, deroga-
ting from the law to the detriment of the employee, is inadmissible. 

Keywords: liability, legal liability, material liability, employer, employee, police 
officer.
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Răspunderea materială a angajatorului apare în următoarele cazuri: [2].
 – Neexecutarea de către angajator a obligaţiilor asumate prin CIM;
 – Privarea ilegală a salariatului de posibilitatea de a munci; 
 – Refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; 
 – Obligaţia de asigurare a protecţiei muncii; 
 – Obligaţia de asigurare a salariaţilor contra accidentelor de muncă şi 

a bolilor profesionale. 
Privarea ilegală a salariatului de posibilitatea de a munci (art.330 alin. 

(1) CM):
 – refuz neîntemeiat de angajare: este interzis (art.8, 47 CM); se com-

pensează paguba cauzată egală cu mărimea salariului la funcţia pentru care 
i s-a refuzat angajarea;

 –  eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă: se 
compensează salariul pentru toată perioada lipsei forţate de la serviciu până 
la data restabilirii în funcţie; în caz de transfer ilegal – diferenţa de salariu 
de la funcţia transferată (în caz de transfer real la o altă funcţie) sau salariul 
deplin (în situaţia neacceptării transferului) pentru toată perioada transfe-
rului ilegal. 

Mărimea prejudiciului moral nu poate fi mai mică decât un salariu me-
diu lunar al salariatului [5, p. 87].

Salariatul poate solicita şi compensarea cheltuielilor suplimentare le-
gate de contestarea transferului sau a eliberării din serviciu (servicii de asis-
tenţă juridică, cheltuieli de judecată etc.) – art.90 CM [2].

Privarea ilegală a salariatului de posibilitatea de a munci:  (art.330 
alin. (1) CM)  [2].

 – staţionare a unităţii din vina angajatorului: salariaţii beneficiază de 
o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 75 % din salariul lor de bază. În 
cazul depăşirii duratei şomajului tehnic pe o perioadă mai mare decât 3 luni 
într-un an calendaristic, indemnizaţia pentru perioada ce depăşeşte 3 luni 
de şomaj tehnic va fi achitată în mărimea salariului deplin ca pentru perioa-
da lipsei forţate de la serviciu (art. 80 CM). 

 – reţinere a eliberării carnetului de muncă: compensarea salariului 
mediu ratat pentru toată perioada reţinerii carnetului de muncă (art. 66 CM). 

 – reţinere a plăţii salariului: se compensează prin indexarea obliga-
torie a salariului neachitat şi se referă la sumele datorate, fie pentru munca 
efectiv prestată în favoarea unităţii în cazul când salariatul continuă să mun-
cească, fie pentru privarea ilegală de dreptul de a munci în cazul constatării 
acestei încălcări prin legătură cauzală cu situaţia când întreprinderea nu a 
achitat salariul persoanei eliberate.
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Angajatorul este obligat să repare integral prejudiciul material şi 
cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a 
obligaţiilor de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a 
munci, dacă prezentul cod sau alte acte normative nu prevăd altfel. Pre-
judiciul moral se repară în formă bănească sau într-o altă formă mate-
rială determinată de părţi. Litigiile şi conflictele apărute în legătură cu 
repararea prejudiciului moral se soluţionează de instanţa de judecată, 
indiferent de mărimea prejudiciului material ce urmează a fi reparat. 
Angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta 
nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci [10, 
p. 98].

Această obligaţie survine, în particular, în caz de [9, p. 77]:
 – refuz neîntemeiat de angajare;
 – eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă;
 – staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şo-

majului tehnic;
 – reţinere a eliberării carnetului de muncă;
 – reţinere a plăţii salariului;
 – reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din 

serviciu;
 – răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scri-

se etc.), a informaţiilor calomnioase despre salariat;
 – neîndeplinire în termen a hotărârii organului competent de jurisdic-

ţie a muncii care a soluţionat un litigiu (conflict) având ca obiect privarea de 
posibilitatea de a munci.

Angajatorul care, în urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
sale prevăzute de contractul individual de muncă, a cauzat un prejudiciu ma-
terial salariatului repară acest prejudiciu integral. Mărimea prejudiciului ma-
terial se calculează conform preţurilor de piaţă existente în localitatea respec-
tivă la data reparării prejudiciului, conform datelor statistice. Prin acordul 
părţilor, prejudiciul material poate fi reparat în natură. Cererea scrisă a sa-
lariatului privind repararea prejudiciului material şi celui moral se prezintă 
angajatorului. Angajatorul este obligat să înregistreze cererea respectivă, să 
o examineze şi să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) corespunză-
tor în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducân-
du-l la cunoştinţă salariatului sub semnătură [4, p. 213].

Dacă ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) nu a fost emis în termenul 
prevăzut la alin.(1), salariatul este în drept să se adreseze cu o cerere în in-
stanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă apărut.
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Răspunderea materială a poliţistului
Poliţistul răspunde material pentru pagubele cauzate patrimoniului 

unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul de In-
terne. Răspunderea materială este o formă a răspunderii juridice şi constă în 
obligarea poliţiştilor de a repara o pagubă materială directă, certă şi actuală, 
cauzată unităţii în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau unor terţe per-
soane şi la a cărei despăgubire a fost obligat Ministerul de Interne, ca urmare 
a unei fapte ilicite comisă cu vinovăţie [8, p. 106].

Poliţiştii răspund material pentru pagubele în legătură cu formarea, 
administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale ale unităţii 
unde îşi desfăşoară serviciul.

Caracterele răspunderii materiaie a poliţiştilor:
 – Răspunderea materială are caracterul unei obligaţii ce revine poli-

ţistului de a repara o pagubă adusă Ministerului de Interne sau terţelor per-
soane, la a cărei reparare a fost obligat Ministerul de Interne.

 – Caracterul unei dezdăunări. Răspunderea materială are un caracter 
reparator independent de alte măsuri cu caracter disciplinar sau penal, care 
se iau împotriva celui vinovat de producerea pagubei. Deci imputaţiile ce se 
fac reprezintă numai despăgubirea pe care trebuie să o plătească poliţistul 
din vina căruia a fost pagubit patrimoniul Ministerului de Interne [6, p. 98].

Funcţiile răspunderii materiale
Răspunderea materială se fundamentează pe ideea reparării prejudi-

ciului cauzat prin săvârsirea de către poliţist a unei fapte ilicite, de aici rezul-
tând două funcţii:

 – funcţia de apărare a patrimoniului ministerului şi a proprietăţii pu-
blice;

 – funcţia de ocrotire a intereselor legitime ale persoanelor încadrate 
în minister, prin care se asigură garantarea veniturilor cuvenite salariaţilor 
ministerului, împotriva consecinţelor nefavorabile ale faptelor ilicite cauza-
toare de prejudicii.

Trăsăturile răspunderii materiale. Spre deosebire de răspunderea civi-
lă, cea materială are o serie de trăsături caracteristice care îi definesc conţi-
nutul, ea derivând din raporturi juridice de muncă, distincte de raporturile 
patrimoniale ce formează obiectul dreptului civil, fiind o instituţie specifică 
dreptului muncii [7, p. 219].

a) Este o răspundere specială, condiţionată de existenţa raportului ju-
ridic de muncă. Spre deosebire de răspunderea civilă care poate fi delictuală 
sau contractuală, răspunderea materială se stabileşte întotdeauna în sarcina 
unei persoane fizice care are calitatea de persoană încadrată în muncă pe 
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baza unui contract.
b) Este o răspundere materială limitată sub 3 aspecte:

 – sub aspectul întinderii despăgubirii (poliţistul răspunde doar pen-
tru daunele efective, nu şi pentru foloasele care nu sunt realizate de unitate, 
spre deosebire de dreptul civil unde daunele cuprind şi beneficiul de care a 
fost lipsit creditorul);

 – poliţistul răspunde numai pentru prejudiciile actuale, nu şi pentru cele 
viitoare. Răspunderea materială intervine numai după ce s-a constatat paguba;

 – răspunderea materială este limitată sub aspectul executării silite a 
creanţei unităţii ce reprezintă despăgubiri, în sensul că executarea silită vi-
zează, de regulă , numai o cotă din salariu.

c) La baza răspunderii materiale stă vinovăţia care trebuie dovedită 
de unitate. Poliţiştii răspund numai pentru pagubele produse din vina lor. 
Pentru pagubele inerente îndeplinirii serviciului sau datorate unor împre-
jurări neprevăzute, riscului normal al serviciului sau în caz de forţă majoră 
operează exonerarea de răspundere. De asemenea, poliţistul nu răspunde de 
pagubele cauzate patrimoniului unităţii, dacă acestea sunt consecinţa unei 
acţiuni desfăşurate în limitele legii.

d) Răspunderea materială este o răspundere individuală
Condiţiile răspunderii materiale a poliţiştilor [3]:
Calitatea de poliţist funcţionar civil cu statut special, încadrat într-o 

unitate a Ministerului de Interne, în momentul producerii pagubei.
Caracterul ilicit al faptei prin care s-a produs paguba. Fapta ilicită să fi 

fost comisă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să fie o faptă 
personală.

Existenţa unui prejudiciu.
Concluzii. Răspunderea materială ia naştere numai ca urmare a produ-

cerii unei pagube materiale unităţii din care face parte poliţistul.  Prin preju-
diciu se înţelege orice diminuare a mijloacelor materiale şi bănesti aflate în 
patrimoniul Ministerului de Interne, fie prin micşorarea activului (degrada-
rea unui bun, neîncasarea unei sume cuvenite unităţii, lipsă în gestiune etc.), 
fie prin majorarea pasivului (obligarea unităţii la plata de dobânzi, locaţii, 
penalizări, amenzi etc.).
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Rezumat
În secolul XXI tot mai mult s-a dezvoltat democraţia şi discriminarea pe bază de 

etnie. Astăzi mai există cazuri de discriminare, iar printre cei mai discriminaţi se consi-
deră romii. În Republica Moldova, în mod oficial, locuiesc peste 12 mii de romi, neoficial 
– de la 150 până la 200 de mii. Membri ai organizaţiilor societăţii civile care promovează 
drepturile romilor în R. Moldova susţin că în societate şi în instituţiile de stat se dez-
voltă fenomenul discriminării şi al urii rasiale. Atitudinea faţă de persoanele de etnie 
romă este dictată de prejudecăţi, iar în consecinţă reprezentanţii etniei devin victime 
ale violenţei.

Cuvinte-cheie: discriminarea romilor, ură rasială, drepturile romilor, deficit de 
activitate a poliţiei,.

Summary
In the 21st century, democracy and ethnic discrimination have increasingly deve-

loped. Today there are cases of discrimination, and among the most discriminated are 
the gypsies. Officially, over 12,000 gypsies live in the Republic of Moldova, unoficially 
- from 150 to 200 thousand. Members of civil society, organizations promoting gypsi-
es rights in Moldova claim that the phenomenon of discrimination and racial hatred is 
developing in society and state institutions. Attitudes towards gypsies are dictated by 
prejudices and, as a result, ethnic representatives become victims of violence.

Keywords: discrimination against gypsies, racial hatred, gypsies rights, activity 
deficit of the police.

În conformitate cu un număr de rapoarte publicate de către organiza-
ţiile europene (ECRI, ERRC, Consiliul Europei, FRA, Amnesty International, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia Europeană, OSCE, ENAR) 
comunităţile de romi sunt unul dintre grupurile etnice cele mai vulnerabile 
la situaţii de discriminare, în multe ţări din Europa. Raportul Eurobarometru 
263 privind discriminarea în UE, arată că 77% dintre europeni consideră că 
a fi rom este un dezavantaj în societate. Mai mult decât atât, studiul sublini-
ază că gradul de conştientizare cu privire la existenţa unor legi antidiscrimi-
nare rămâne destul de scăzut în Uniunea Europeană.
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În Republica Moldova conform legii cu privire la asigurarea egalităţii 
toţi cetăţenii au drepturi şi obligaţiuni egale în sfera politică, economică, so-
cială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţio-
nalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, 
opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. Cu toate acestea, 
romii sunt discriminaţi atât de către autorităţi şi instituţiile publice, cât şi 
de membrii societăţii. Discriminarea romilor este o problemă sistemică în 
societatea noastră.

Comportamentul romilor a devenit tot mai delictuos, fiind unanim 
dezaprobat de către comunitate. Cu toate acestea, populaţia consideră că 
singura şi cea mai eficientă soluţie prin care romii infractori pot fi obligaţi să 
respecte legea este intervenţia fermă a organelor de ordine ale statului. În 
absenţa unor asemenea măsuri de protecţie, unii cetăţeni se văd nevoiţi să 
se preocupe singuri de apărarea familiilor şi a bunurilor lor sau să se uneas-
că singuri în grupuri pentru a putea face faţă agresiunilor, tâlhăriilor şi altor 
infracţiuni comise de ţigani. Medierea conflictelor potenţiale între membrii 
etniei rome şi comunitate este o atribuţie deosebită a fiecărui poliţist. Atunci 
când poliţistul este sesizat că un anume rom sau anumiţi romi organizaţi 
în grup au săvârşit infracţiuni ori alte fapte antisociale, el este obligat să ia 
măsuri urgente de restabilire a legalităţii prin forţe proprii sau în colaborare 
cu alte forţe ajutătoare. În conformitate cu strategia prevenirii criminalităţii, 
poliţistul sau fiecare organ de poliţie are obligaţia să iniţieze măsuri pentru 
a dezvolta sentimentul de solidaritate în cadrul comunităţii, pentru a identi-
fica şi instrui anumite persoane capabile să-l ajute în situaţii de criză pentru 
stabilirea legalităţii, capturarea şi arestarea infractorilor. Va avea totoda-
tă grijă ca, după capturarea infractorilor, aceştia să fie trataţi cu respecta-
rea legilor în vigoare, orice vătămare ce depăşeşte limita legitimei apărări 
sau necesităţilor de imobilizare a infractorilor, putând fi imputate ulterior 
poliţistului [1].

Pentru a evita astfel de conflicte, poliţia a luat măsuri de cunoaştere 
a stărilor preconflictuale, pe care prin măsuri concrete le-a dezarmat. Pen-
tru aplanarea unui conflict interetnic s-au distins trei direcţii principale 
de acţiune: a) prevenirea apariţiei conflictelor; b) medierea unor conflicte 
potenţiale; c) stingerea conflictelor deja izbucnite şi restabilirea ordinii şi 
liniştii publice.

În acelaşi timp pentru evitarea apariţiei acestor conflicte se pot utiliza 
trei modalităţi de acţiune: a) supravegherea permanentă a romilor infractori 
sau a persoanelor predispuse să comită infracţiuni; c) să acţioneze cu opera-
tivitate şi profesionalism în condiţiile de legalitate, pentru identificarea, prin-
derea şi tragerea la răspundere a celui responsabil; d) colaborarea cu celelalte 
autorităţi publice, instituţii, organizaţii sau reprezentanţi ai romilor.
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În contextul raportului „Rele tratamente pe motiv de discriminare în 
Moldova” şi reieşind din experienţa de lucru şi cazurile cu care au avut de-a 
face ONG-urile locale, cele mai problematice aspecte legate de relele trata-
mente discriminatorii faţă de persoanele de etnie romă în Republica Moldo-
va sunt [5]:

a) Abuzurile reprezentanţilor organelor de drept: organele de drept, 
poliţia în mod special, manifestă o atitudine discriminatorie, ostilitate, com-
portament abuziv şi violenţă fizică şi psihologică faţă de romi, demonstrând 
şi o lipsă de înţelegere faţă de aceste persoane, mulţi dintre care trăiesc în 
condiţii extrem de dificile. Relele tratamente au loc în timpul reţinerii/ ares-
tului şi au drept scop obţinerea mărturiilor şi declaraţiilor.

b) Eşecul statului de a investiga, urmări penal şi pedepsi infracţiuni-
le săvârşite împotriva romilor: au fost înregistrate cazuri când autorităţile 
statului refuzau să investigheze sau să sancţioneze cazuri de abuzuri fizice 
comise de persoane particulare împotriva romilor. Astfel, asemenea încăl-
cări continuă să persiste, creând un climat de impunitate pentru agresori şi 
actorii statali respectivi.

c) Tendinţa de a nu reclama cazurile de abuz şi rele tratamente: ONG-
urile locale au înregistrat numeroase cazuri când romii refuzau sau evitau să 
reclame anumite cazuri de abuz sau rele tratamente admise atât de agenţi ai 
statului, cât şi de persoane particulare. Acest fapt se explică printr-un nivel 
scăzut al încrederii în organele de ordine şi sistemul de justiţie, dar şi printr-
un un nivel scăzut al conştientizării acestei probleme şi a lipsei mijloacelor 
financiare pentru a angaja un avocat şi a intenta proces.

Prin urmare, există necesitatea formării în domeniul egalităţii, 
diversităţii, problemelor romilor etc., ca proces continuu, şi nu ca măsură 
provizorie izolată. Formarea trebuie să fie actualizată periodic, pentru a se 
ţine pasul cu o societate aflată în evoluţie rapidă, iar poliţia ar trebui să fie 
capabilă să se adapteze la aceste schimbări şi să se familiarizeze cu aceste noi 
realităţi. Agenţii de poliţie au nevoie de formare care să le asigure informaţiile 
de bază, conştientizare (inclusiv cunoaşterea de sine) şi abilităţile necesare 
rolului pe care îl au în societăţile diverse. Această formare ar trebui să asigu-
re faptul că aceştia tratează membrii comunităţilor rome în mod adecvat şi 
corect şi că reacţionează în mod adecvat la diferenţele culturale care privesc 
aspecte precum structura familială, rolurile de gen, îngrijirea copiilor şi sti-
lul de viaţă în general. Pentru ca poliţiştii să-şi îmbunătăţească cunoştinţele 
şi înţelegerea despre ce implică o bună activitate a poliţiei în comunităţile 
rome, în cadrul formării generale a agenţilor de poliţie, ar trebui abordate 
următoarele subiecte:

 – drepturile omului;
 – istoria şi situaţia curentă a comunităţilor rome;
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 – cultura, tradiţiile şi stilul de viaţă ale romilor;
 – nevoia de a respecta sistemele de valori ale diferitor grupuri cultu-

rale;
 – dificultăţi în relaţia dintre poliţie şi romi [2].

Pentru a contracara această problemă e nevoie de programe şi de po-
litici sociale care ar contribui la unirea minorităţilor şi la crearea unui dia-
log multicultural în societate şi în instituţiile de stat. De aceea organizaţiile 
internaţionale vin cu un şir de propuneri privind îmbunătăţirea practicilor 
poliţiei atunci când tratează problema discriminării romilor.

Cele mai importante recomandări publicate sunt următoarele [2]:
 – să se producă proceduri pentru o evaluare sistematică a regulamen-

telor privind activitatea poliţiei şi a practicii în ceea ce priveşte romii;
 – pentru un impact maxim, regulamentele privind activitatea poliţiei 

nu ar trebui abordate izolat, ci, mai degrabă, ca parte integrantă a politicilor 
pentru integrarea romilor, în general, şi ca parte a unei strategii mai largi de 
combatere a discriminării sistematice şi de promovare a incluziunii romilor;

 – toţi paşii strategici pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre poliţie şi 
comunităţile rome, de la nivel legislativ şi de politică, până la nivelul ma-
nagerial şi operaţional, trebuie făcuţi în strânsă cooperare cu toate părţile 
interesate, inclusiv şi mai ales cu reprezentanţii comunităţilor rome, dar şi 
cu alte organizaţii guvernamentale relevante (de ex. din domeniile educaţiei, 
locuinţelor şi sănătăţii), cu reprezentanţii bisericilor, ai societăţii civile şi ai 
sectorului privat.

 – datorită informaţiilor directe pe care le deţin despre cultura, obice-
iurile, nevoile şi preocupările comunităţilor rome, membrii acestor grupuri 
ar trebui să participe activ la elaborarea politicilor, la recrutarea agenţilor 
de poliţie romi, la pregătirea şi furnizarea cursurilor de formare a poliţiştilor 
în legătură cu diferite aspecte referitoare la romi, la stabilirea parteneriate-
lor dintre poliţie şi comunităţile rome şi la tragerea la răspundere a poliţiei;

 – este important ca poliţia să ajungă la cât mai multe grupuri de romi 
pentru a le identifica pe acelea care sunt mai deschise la colaborare. Ajutorul 
din partea societăţii civile poate fi foarte util în identificarea şi încurajarea 
acestor grupuri să se angajeze în acest sens.

 – pentru a câştiga sprijinul părţilor interesate, în vederea obţinerii 
schimbării, conducerea politică şi cea din cadrul poliţiei trebuie să fie devo-
tate acestui scop şi să-şi afirme clar angajamentul de a îmbunătăţi activitatea 
poliţiei în privinţa romilor;

 – angajamentul pentru schimbare trebuie să fie exprimat în practică 
prin stabilirea şi menţinerea de parteneriate pe termen lung între poliţie şi 
comunităţile rome şi prin împărtăşirea exemplelor de reuşită a iniţiativelor 
bazate pe parteneriate, dintre oraşe, regiuni sau ţări din UE;
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 – să se elaboreze politici care promovează conştientizarea instituţiilor 
de aplicare a legii în privinţa situaţiei romilor şi care contrabalansează 
prejudecăţile şi stereotipurile negative;

 – să se elaboreze politici şi proceduri care să asigure un răspuns efici-
ent al poliţiei la violenţa motivată rasial îndreptată împotriva romilor;

 – să se evalueze diferenţa dintre standardele poliţieneşti internaţionale 
şi practicile curente existente la nivel naţional, în consultare cu forţele de 
poliţie naţionale, cu ONG-urile şi cu reprezentanţii organizaţiilor romilor;

 – să se elaboreze, dacă este cazul şi în strânsă colaborare cu 
organizaţiile internaţionale şi cu ONG-urile romilor, declaraţii asupra politi-
cilor publice, coduri de conduită, manuale practice şi programe de formare;

 – să se încurajeze romii să lucreze în instituţiile de aplicare a legii, ca 
un mijloc sustenabil de promovare a toleranţei şi a diversităţii;

 – prevederile legislative ar trebui să fie aplicate în mod eficient, pen-
tru a se asigura că nu există impunitate pentru infracţiunile motivate rasial. 
Victimele unor asemenea infracţiuni trebuie să fie încurajate activ să le ra-
porteze la poliţie sau la alte autorităţi relevante.

 – toată legislaţia nouă referitoare la antidiscriminare ar trebui să fie 
însoţită de instrucţiuni destinate autorităţilor de aplicare a legii, pentru a 
le asista în aplicarea eficientă a legilor. Agenţii de poliţie ar trebui să be-
neficieze de formare la locul de muncă, pentru prevenirea apariţiei actelor 
motivate rasial chiar în rândul poliţiştilor şi ar trebui să se ia măsuri active 
de prevenire şi de urmărire în justiţie cu celeritate a unor asemenea acte, 
pentru a se asigura siguranţa şi securitatea pe termen lung a romilor;

 – statele membre ar trebui să se asigure de faptul că autorităţile mu-
nicipale şi celelalte autorităţi locale traversează un proces de dezvoltare 
instituţională, în vederea faptului că aceştia se raportează la comunităţile 
de romi în mod corect şi egal. Formarea personalului, administrarea clară, 
eficienţa în management şi supervizare, îndrumarea practică, monitorizarea 
performanţei şi procedurile eficiente de depunere a plângerilor sunt instru-
mente utile care asigură schimbarea la nivel instituţional;

 – să se facă cercetări privind profilarea rasială şi să se monitorizeze 
activităţile poliţiei pentru a se identifica practicile de profilare rasială, in-
clusiv colectarea datelor pe categorii de origine naţională sau etnică, limbă, 
religie şi naţionalitate, în legătură cu activităţile relevante ale poliţiei (cu 
respectarea legislaţiei referitoare la protejarea datelor personale);

 – poliţiştii să urmeze cursuri de formare care să vizeze problema pro-
filării rasiale şi utilizarea standardului de suspiciune rezonabilă;

 – să se asigure faptul că legislaţia care interzice discriminarea rasială/ 
etnică directă şi indirectă acoperă activitatea poliţiei;

 – să se ia măsuri care să conştientizeze poliţia cu privire la faptul că 
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actele de discriminare rasială şi comportamentul necorespunzător motivat 
rasial, din partea poliţiei, nu vor fi tolerate;

 – să se asigure mecanisme de sprijin şi de consiliere pentru victimele 
discriminării rasiale sau ale comportamentului necorespunzător motivat ra-
sial, manifestate de poliţie;

 – în măsura în care este posibil, în cazul romilor care nu înţeleg lim-
ba oficială, să se asigure accesul la servicii profesionale de interpretariat, în 
timpul întâlnirilor cu poliţia;

 – să se asigure faptul că poliţia comunică cu mass-media şi cu publicul 
larg într-o manieră care nu perpetuează ostilitatea sau prejudecăţile la adre-
sa membrilor grupurilor minoritare;

 – să se încurajeze romii care sunt victimele comportamentului neco-
respunzător al poliţiei să depună plângeri, oferindu-li-se sprijinul necesar;

 – să se asigure faptul că se fac investigaţii acolo unde există acuze de-
spre existenţa unui comportament necorespunzător al poliţiei la adresa ro-
milor şi că făptuitorii sunt urmăriţi în justiţie şi pedepsiţi;

 – să se recruteze şi să se formeze un număr corespunzător de medi-
atori, mai ales provenind din rândul populaţiei rome, pentru a se asigura 
legătura dintre romi şi poliţie;

 – să se asigure crearea unui organism independent care să investighe-
ze plângerile împotriva poliţiei, în special cele depuse de către romi.

Totodată, Consiliul Europei şi Comisia Europeană împotriva Rasismu-
lui şi Intoleranţei au adoptat recomandări relevante pentru ca poliţia să îşi 
intensifice eforturile de combatere a discriminării, inclusiv împotriva romi-
lor. Anume Recomandarea de Politici Generale nr. 11 a Comisiei Europene 
împotriva Rasismului şi Intoleranţei delimitează principii privind combate-
rea discriminării rasiale de către poliţie:

1) Statele membre ar trebui să instruiască poliţia în asigurarea ordinii 
într-o societate diversă, în domeniul drepturilor omului, inclusiv dreptul de a nu 
fi supus rasismului şi discriminării rasiale. Prejudecata legată de rasă, culoare 
a pielii, originea naţională sau etnică afectează modul în care poliţia tratează 
membrii grupurilor minoritare în contextul infracţiunilor legate de discrimi-
narea rasială. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei subli-
niază faptul că membrii grupurilor minoritare sunt mai uşor consideraţi a fi 
autorii unor infracţiuni de o anume natură. Pe de altă parte, poliţia este mai 
puţin probabil să se încreadă în membrii grupurilor minoritare. Dificultăţi 
în acest domeniu rezultă, de asemenea, din cauza lipsei de competenţă, în 
rândul poliţiştilor, pentru lucrul într-o societate diversă.

2) Statele membre ar trebui să prevadă mecanisme de sprijin şi consili-
ere pentru victimele discriminării rasiale sau ale comportamentului rasist al 
poliţiei. Victimele discriminării rasiale şi ale comportamentului rasist al poli-



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

564

ţei se află într-o situaţie deosebit de vulnerabilă, din moment ce poliţia este, 
în principiu, interlocutorul firesc pentru victimele acestor acte atunci când 
acestea sunt comise de către alţii. Prin urmare, este necesar să se asigure 
consiliere juridică şi un sprijin psihologic adecvat, fie în cadrul poliţiei sau în 
afara acesteia. De asemenea, ar trebui să li se garanteze accesul acestora la 
asistenţă juridică şi asistenţă medicală.

3) Statele membre ar trebui să asigure anchete eficiente cu privire la pre-
supusele cazuri de discriminare rasială, inclusiv prin luarea în considerare a ac-
telor rasiste din cadrul infracţiunilor banale şi să se asigure că autorii acestor 
acte sunt pedepsiţi în mod adecvat. Pentru a fi eficientă, o anchetă trebuie să fie, 
în special, adecvată, cuprinzătoare, temeinică, promptă, rapidă şi independen-
tă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat obligaţia autorităţilor 
naţionale de a efectua o investigaţie asupra posibilelor motive rasiste din spa-
tele comportamentului organelor responsabile cu aplicarea legii, atunci când 
există indicii cu privire la existenţa unor astfel de motive [3].

Pe lângă emiterea unor îndrumări specifice adresate colaboratorilor 
de poliţie, ofiţerii mai au nevoie şi de unele instruiri, instruirile reprezin-
tă un alt instrument pentru reducerea la minimum a riscului asociat creării 
unui profil etnic discriminatoriu.

Instruirea ar trebui să vizeze diferite obiective: pregătirea ofiţerilor 
în ceea ce priveşte legislaţia privind discriminarea; negarea stereotipurilor 
şi prejudecăţilor; creşterea gradului de conştientizare a consecinţelor dis-
criminării şi a importanţei încrederii publicului şi sfaturi practice privind 
mijloacele de comunicare cu publicul. În special, guvernele au convenit, 
prin Codul european de etică al poliţiei, că „instruirea poliţiei trebuie să ţină 
pe deplin seama de necesitatea contestării şi combaterii rasismului şi xe-
nofobiei” în cadrul organizaţiei poliţieneşti propriu-zise. Anumite tipuri de 
instruire sunt deja instituite în unele ţări, cum ar fi „instruirea în spiritul 
diversităţii” sau „instruirea în vederea sensibilizării”. Instruirea în spiritul 
diversităţii încearcă să se axeze pe sentimentele personale asociate etniei, 
diferenţei şi stereotipurilor şi pe modul în care acestea influenţează viaţa 
noastră cotidiană. Cu toate acestea, anumite cursuri pe tema diversităţii nu 
vizează neapărat problema discriminării. Anumite studii susţin că formarea 
culturală şi în spiritul diversităţii poate singulariza şi consolida diferenţe-
le, contribuind mai curând la sporirea decât la reducerea stereotipurilor. 
„Instruirea în vederea sensibilizării culturale” (spre deosebire de formarea 
generală în spiritul diversităţii) încearcă să pregătească ofiţerii în ceea ce 
priveşte cultura anumitor grupuri etnice pe care le întâlnesc frecvent, dar cu 
care nu sunt personal familiarizaţi. Această instruire vizează acordarea de 
sfaturi privind practici demne, dar şi mai puţin demne de urmat sau privind 
reguli de politeţe văzute din diverse perspective etnice, religioase sau naţio-
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nale. Instruirea culturală îşi dovedeşte eficienţa atunci când este elaborată şi 
asigurată cu sprijinul şi participarea persoanelor aparţinând comunităţilor 
relevante [4].

A fi un bun poliţist înseamnă să ai abilitatea de a îmbina aplicarea legii 
aşa cum a prevăzut legiuitorul când a creat normele şi adaptarea acestora 
situaţiilor din practică, unde se impune să nu uite de principiul umanismului. 
Relaţiile cu comunitatea depind de conduita afişată de poliţist, de politeţea 
cu care el tratează fiecare persoană indiferent de mediul din care provine, 
fără a face discriminări. Când te gândeşti la această autoritate a statului, te 
gândeşti la siguranţă şi încredere. Aceste două cuvinte trebuie să defineas-
că fiecare acţiune a unui poliţist. Să ofere încredere cetăţenilor că cei ce au 
săvârşit fapte antisociale vor fi prinşi şi pedepsişi conform legii şi siguranţa 
că sunt ocrotiţi în fiecare moment.

Este necesar ca poliţia să fie activă şi de încredere în îndeplinirea rolu-
lui ei de apărător al legislaţiei împotriva discriminării.
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Резюме
Личность преступника, совершающего насильственные половые престу-

пления, является актуальной проблемой. Анализ исследований других ученых, а 
также статистическая информация Офиса Генерального Прокуратура Укра-
ины, позволили автору дополнить характеристику личности преступника, со-
вершившего насильственные половые преступления.

Keywords: половая свобода, половая неприкосновенность, личность пре-
ступника, насильственные половые преступления.

Summary. Personality of criminal committing violent sexual crimes is a topical 
problem. An analysis of other researchers’ studies and statistical data provided by 
the Office of Prosecutor General allowed author to supplement the characteristics of 
personality of criminal committing violent sexual crimes.

Ключевые слова: sexual freedom, sexual immunity, personality of criminal, 
violent sexual crimes.

Следует отметить, что проблема борьбы с насильственными по-
ловыми преступлениями в Украине (в научной литературе также мож-
но встретить название «насильственные преступления, совершенные 
на сексуальной почве»), остается актуальной. Даже совершенствова-
ние законодательства о противодействии уголовным правонарушени-
ям против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 
создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуаль-
ного характера против детей, не уменьшило латентности данной груп-
пы преступлений. Вместе с тем, можно констатировать, что указанные 
нами выше факторы не влияют также на то, что насильственные поло-
вые преступления в современном обществе не проявляют тенденции 
к снижению.

Говоря в целом о насильственных преступлениях, мы понимает, 
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что это преступления, совершенные путем применения физического, 
психологического (психического), экономического или сексуального 
насилия непосредственно в отношении к данному лицу или к группе 
лиц, а также вещей и иных предметов, имеющие для него значения. 
Именно выделение нами сексуального насилия позволяет нам утверж-
дать о том, что уголовные правонарушения против половой свободы 
и половой неприкосновенности относятся к данному виду преступле-
ний и девальвируют формированию криминологической характери-
стики личности их совершивших.

Отметим, что криминологическое исследование личности пре-
ступника, совершившего насильственные половые преступления, яв-
ляется особенно важным, поскольку именно уголовные правонаруше-
ния против половой свободы и половой неприкосновенности больше 
зависят от «внутренних» причин. Личность как предмет криминоло-
гического познания является тем необходимым звеном в механизме 
совершения полового преступления, дающая возможность разработки 
рекомендаций по предотвращению совершению насильственных по-
ловых преступлений [1, с. 4].

Исследователи проблемы насильственных половых престу-
плений анализируя личность преступника акцентируют внимание 
на различных аспектах его характеристики. Например, К. Кошель ут-
верждает, что половая преступность обусловлена такими факторами, 
как алкоголизм, садизм, хулиганство, психоэмоциональная распущен-
ность. 87 % осужденных за изнасилование, в момент совершения пре-
ступления находились в состоянии алкогольного опьянения, 13% – в 
состоянии наркотического опьянения. Для них типичны ранний сек-
суальный опыт, чрезмерная заинтересованность сексом, легкость об-
суждения сексуальных вопросов и установление ранних вербальных 
контактов [2, с. 126]. 

С. Косенко отмечает, что материалы эмпирических исследова-
ний показывают, что большая часть половых преступлений против 
несовершеннолетних совершают мужчины (97,5 %). Судьба женщин – 
2,5 %, по сравнению с мужчинами – незначительная. Это объясняется 
тем, что женщина по своей биологической природе более альтруисти-
ческий и гуманный человек [3, с. 39].

Наиболее полную криминологическую характеристику лич-
ности преступника, совершившего насильственные половые престу-
пления, дает О. Синеокий. В своем исследовании ученый обосновывая 
свою точку зрения проведённым анализом материалов уголовных дел 
аргументирует, что возрастная разница лиц, совершивших изнасило-
вания «один на один», где потерпевшими были несовершеннолетние 
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лица женского пола в возрасте от 11 до 16 лет, составляет 6,3 лет в 
пользу преступника; изнасилование несовершеннолетней группой 
лиц – 2,1 года в пользу среднего возраста преступников этой группы; 
изнасилования группой лиц совершеннолетней женщины в возрасте 
от 18 до 30 лет – 3 года (средний возраст пострадавшей старше, чем на-
сильников группы и причем лишь на 0,8 года моложе старшего из них, 
и на 9 лет старше самого молодого); изнасилования «один на один» 
совершеннолетней женщиной определенного возрастного диапазо-
на – преступник старше жертва на 4,5 года; изнасилования взрослой 
женщины в возрасте от 35 до 45 лет: «один на один» – средний воз-
раст преступника моложе жертвы на 3 года, а группой лиц – моложе, 
но возрастной диапазон уже существенный и составляет 11 лет (раз-
ница между старым и самым молодым в преступлениях этого подви-
да составляет 17,7 лет); геронтологические изнасилования пожилых 
женщин от 50 лет и старше совершенные одним лицом со средним воз-
растной разницей всего 7,1 лет, а группой лиц этот показатель явля-
ется самым высоким среди всех вышеназванных и составляет 28 лет. 
В случаях, когда старые женщины подвергаются групповому изнаси-
лованию, лицами в возрасте от 19 до 24,5 лет, а если «один на один», 
то – в среднем от 40,5 до 44,2 лет. Наименьший уровень образования 
выявлено у лиц, совершивших «обычные» изнасилование: неполное 
среднее образование – 19%, среднее – 51 %, среднее специальное – 29 
%, незаконченное высшее – 9%, высшее – 2 %. Второе место – у лиц, со-
вершивших сексуальные убийства: неполное среднее образование – 11 
%, среднее – 33%, среднее специальное – 41 %, незаконченное высшее 
– 6,5 %, высшее – 8,5 %. Лица, совершившие нетипичные насильствен-
ные сексуальные преступления: неполное среднее образование – 21 %, 
среднее – 19 %, среднее специальное – 14 %, незаконченное высшее – 
12 %, выше – 34%. Срок знакомства преступника и потерпевшего – для 
сексуальных убийств: больше недели – 1 (2,5%); от суток до часа – 4 
(10 %); до одного часа – 19 (47,5 %); не были знакомы до нападения 
– 16 (40 %); для изнасилований: больше недели – 5 (4,17 %); от суток 
до часа – 32 (26,67 %); до одного часа – 58 (48,3 %); не были знакомы 
до нападения – 25 (20,8 %); для насильственного удовлетворения по-
ловой страсти неестественным способом: более недели – 3 (8,57 %); от 
суток до часа – 1 (2,86 %); до одного часа – 14 (40 %); не были знакомы 
до нападения – 17 (48,57 %). Также отмечено увеличение количества 
сексуальных преступлений в отношении женщин, проживающих в 
сельской местности, в возрасте от 30 до 45 лет и старше [4, с. 11].

Вместе с тем, за 10 лет в Польше в делах об изнасиловании было 
осуждено 34 женщины, которые или подстрекали мужчин к совер-
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шению этого преступления, или помогали в его совершении. За ана-
логичный период по делам о распутных действиях было осуждено 20 
женщин, однако не отмечено ни одного случая участия женщины в со-
вершении сексуального убийства [5, с. 85].

Анализ статистической информации Офиса Генерального Проку-
ратура Украины об лицах, совершивших уголовные правонарушения, 
за 10 месяцев 2020 года позволяет сделать следующие выводы: общее 
количество лиц, совершивших уголовные правонарушения – 2581, 
среди которых лишь 14 совершили уголовные правонарушения про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности. Что же касается 
социального статуса личности, совершившего насильственные поло-
вые преступления (ст. 152, 153 УК Украины), то среди них 10 имеют 
среднее образование, 2 – среднее специальное (профессиональное), 2 
– высшее. Следует отметить, что среди подозреваемых в совершении 
изнасилований 117 лиц работали, 12 – безработные, в то время как 
при сексуальном насилии работающих – 20, безработных – 2. Также 63 
лица, совершивших насильственные половые преступления, были в 
состоянии алкогольного опьянения, 59 – ранее совершали уголовные 
правонарушения.

Что касается возраста совершения насильственных половых пре-
ступлений, то исходя из статистических данных Генеральной проку-
ратуры Украины это 3 возрастных группы лиц в возрасте 18-28 лет, 
29-39 лет, 40-54 года, а также из 14 насильственных половых престу-
плений лишь одно совершено женщиной.

Приведенные нами лишь некоторые аспекты криминологиче-
ской характеристики личности преступника, совершившего насиль-
ственные половые преступления позволяют отметить следующее: 

- отмечается тенденция к снижению количества лиц, совершив-
ших данную категорию преступлений:

- наблюдается определенная корреляция между действием со-
ответствующих социально-демографических факторов агрессивного 
поведения сексуального направления и соответствующими демогра-
фическими и личностными характеристиками индивида, в частности, 
образованием, профессией;

- просматривается увеличение уровня преступлений данной ка-
тегории в отношении женщин.

Таким образом, подводя итог нашему небольшому исследова-
нию, можно определить некоторые наиболее общие черты присущие 
такой личности преступника: чаще всего такое лицо имеет хорошую 
репутацию, семью, материальное обеспечение. Также это лицо муж-
ского пола, в возрасте от 18 до 54 лет, имеющего высшее образование, 
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женат, занимает должность, которая позволяет ему совершать дав-
ление на подчиненных или материально зависимый человек, но все 
равно недовольный своим социальным статусом, семейной жизнью и 
имеет ряд комплексов – сексуальную распущенность.
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Аннотация
В данной статье автор  на основании проведенного исследования  поощри-

тельной нормы к статье 218 УК РК, предлагает внесение в его текст изменений
Ключевые слова: противодействие легализации преступного дохода, по-
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Summary
In this article, the author, based on the study of the incentive norm to article 218 

of the criminal code of the Republic of Kazakhstan, suggests making changes to its text
Keywords: countering the legalization of criminal income, incentive rate, crime, 

surrender

Вопрос о противодействии легализации (отмывания) преступных 
доходов является глобальным и всеобъемлющим не только в нашей 
Республике, но и далеко за ее пределами. Нормы уголовного законода-
тельства должны соответствовать  часто меняющимся способам и ме-
тодам отмывания преступного дохода, так как они имеют тенденцию 
трансформироваться, тем самым обретая все более ухищренный вид. 
При этом следует учитывать, что одной из таких норм является профи-
лактика преступлений и совершенствование поощрительных норм.

Статья 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее УК 
РК) предусматривает ответственность за легализацию денег и (или) 
имущества, полученных преступным путем. Основной состав данного 
преступления изложен в следующей редакции: «Вовлечение в закон-
ный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным 
путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перево-
да имущества, представляющего доходы от уголовных правонаруше-
ний, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или 
утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, 
способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его при-
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надлежности, если ясно, что такое имущество представляет доходы от 
уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации 
денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем» [1]

К данной статье имеется примечание, которое гласит: «Лицо, до-
бровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации 
денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его действиях не содержит-
ся составов преступлений, предусмотренных частями второй или тре-
тьей настоящей статьи, или иного преступления» [1].

Получается, что данная поощрительная норма применима толь-
ко лишь в отношении лиц, совершивших деяния, предусмотренные ча-
стью первой ст.218 УК РК.

Возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно при-
менение поощрительной нормы в уголовном праве вообще и в данном 
случае, в частности.

Чтобы получить ответ на данный вопрос сначала обратимся к 
правовой природе поощрительных норм в уголовном праве.

Для начала, следует отметить, что поощрительные нормы, предус-
мотренные примечаниями к статьям особенной части уголовного закона, 
представляют собою звенья единой системы, подчиненной целям и зада-
чам уголовного права. Базовые, принципиальные положения  этой систе-
мы закреплены в части первой ст.65 УК РК, которая предусматривает, что 
«лицо, совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее 
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности 
с учетом личности виновного, его явки с повинной, способствования им 
раскрытию, расследованию уголовного правонарушения, заглаживания 
им вреда, нанесенного уголовным правонарушением» [1].

Явка с повинной свидетельствует о раскаянии этого лица в со-
деянном преступлении. Это позволяет говорить о том, что лицо встало 
на путь исправления, что полностью соответствует целям и задачам 
уголовного права. Однако, помимо этого, освобождение лица от уго-
ловной ответственности следует в ответ на позитивное, социально по-
лезное поведение этого лица.  В этой связи, по нашему мнению, эти 
нормы точнее будет называть не поощрительными, а компромиссны-
ми. Такое определение уже имеет применение в правовой литературе.

Так, например, Н.В.Петрова определяет компромисс как «осно-
ванное или же не основанное на правовых началах соглашение между 
государством в лице правоохранительного органа, отдельным работ-
ником правоохранительных органов и лицом, совершившим престу-
пление. В итоге последнему за его полезные посткриминальные дея-
ния идет смягчение уголовной ответственности, либо он к ней вообще 
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не привлекается» [2, с.55].
Е.В. Попаденко пишет, что «под институтом компромисса следу-

ет понимать освобождение лица, которое совершило преступление, 
от уголовной ответственности при осуществлении им определенных 
действий» [3, с.135].

Известный криминолог А.И. Долгова, говоря о компромиссе в 
противодействии преступности, указывает на то, что «речь идет об 
определенной сделке между государством и преступником, но это, во-
первых, вынужденная сделка, во имя более оптимальных результатов 
борьбы с преступностью, во-вторых, скорее «сделка-прощение», чем 
«сделка-компромисс»: преступника освобождают от уголовной ответ-
ственности вовсе не потому, что допускают при определенных услови-
ях его преступное поведение» [4, с. 431].

Нам импонирует в этом высказывании то, что автор подчерки-
вает вынужденный характер данного компромисса со стороны госу-
дарства. Действительно для того, чтобы ликвидировать большее зло 
(совершение тяжких и особо тяжких преступлений), государство вы-
нуждено выбирать меньшее – освободить от ответственности лицо, 
хоть и раскаявшееся, но все же виновное в совершении преступлений.

Применение поощрительно-компромиссных уголовно правовых 
норм согласуется с общей тенденцией государственной политики на-
стоящего времени, в соответствии с которой взят курс на ускорение, 
удешевление и упрощение уголовного судопроизводства.

Так, к примеру, в соответствии с обновленным уголовно-про-
цессуальным законодательством в отечественное уголовное судопро-
изводство введены такие новеллы, как процессуальное соглашение в 
виде сделки о признании вины и соглашении о сотрудничестве, кото-
рые, по сути, можно определить в качестве компромисса между госу-
дарством и лицом, совершившим преступление.

Однако, по нашему мнению,  применение компромиссно-поощ-
рительной нормы только лишь к первой части  ст.218 УК РК, предусма-
тривающей уголовную ответственность за легализацию денег и (или) 
имущества, полученных преступным путем, представляется неудач-
ной по следующим основаниям.

Во-первых, по условиям компромисса обмен уступками дол-
жен быть равнозначным. В случае применения норм, предусмотрен-
ных примечанием к ст.218 УК РК, государство получает только лишь 
нейтрализацию преступления средней тяжести, совершенное одним 
лицом.  Причем, анализ статистических данных показывает, что по 
республике в период с 2015 по 2019 год по ч.1 ст.218 УК РК не зареги-
стрировано ни одного уголовного правонарушения.
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Государство, вынужденное идти на компромисс, должно быть 
заинтересовано в раскрытии тяжких и особо преступлений, предусмо-
тренных квалифицированными и особо квалифицированными соста-
вами ст.218 УК РК.

В данном случае следует сделать некоторую оговорку.  Статья 218 
УК РК размещена в главе 8 под наименованием «Уголовные правона-
рушения в сфере экономической деятельности». Однако отличитель-
ной особенностью легализации преступных доходов является то, что 
незаконные манипуляции по легализации проводятся с имуществом, 
которое добыто не только в результате экономических так и другого 
рода преступлений. Источник получения имущества может быть вы-
ражен как наркопреступность, торговля людьми, оружием, бандитизм 
и иные опаснейшие виды преступлений, совершаемыми различными 
формами преступных групп, в том числе и транснациональными.

На наш взгляд, в этой связи будет вполне уместным приведение 
в качестве сравнительного примера компромиссно-поощрительной 
нормы, содержащейся в примечании к ст.262 УК РК: «В статьях 262, 
263, 264, 265 и 268  настоящего Кодекса лицо, добровольно прекратив-
шее участие в преступной группе и активно способствовавшее раскры-
тию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных 
преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится состава иного преступления» [1].

Здесь можно с полной уверенностью утверждать, что компромисс 
равноценен, так как  при  этом государство получает возможность рас-
крыть такие опасные преступления, как участие в организованной груп-
пе, преступной организации (ст.262 УК), участие в преступном сообществе 
(ст.263 УК), участие в транснациональной организованной группе, транс-
национальной преступной организации (ст.264 УК), участие в транснаци-
ональном преступном сообществе (ст.265 УК) и бандитизме (ст.268 УК).

Во-вторых, примечание к ст.218 УК РК не соответствует ч.1 ст.65 УК, 
которая, как мы уже отметили, является базовой и содержит основные 
принципиальные положения, среди которых, помимо явки с повинной, 
еще и способствование лицом раскрытию, расследованию уголовного 
правонарушения, заглаживание вреда, нанесенного уголовным правона-
рушением. В примечании к ст.218 УК РК указана лишь явка с повинной.

К примеру, Российская Федерация в своем законодательстве ка-
сательно ст.174 УК не предусматривает специального вида освобож-
дения от уголовной ответственности - поощрительной нормы, но в 
этой части могут применяться нормы содержащиеся в ст. 75 УК РФ, в 
которых определены условия освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием, касающихся преступлений 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

575

небольшой и средней тяжести.
В ст. 261 Уголовного Уложения Германии «Отмывание денег, сокры-

тие неправомерно полученных имущественных ценностей» указывается, 
что суд может по своему усмотрению смягчить наказание или воздер-
жаться от назначения наказания, если исполнитель путем добровольного 
сообщения известной ему информации существенно способствовал рас-
крытию противоправного деяния в объеме, превышающем его собствен-
ный вклад, или противоправное деяние другого лица [5, с.190].

Таким образом, немецкое законодательство в качестве условий 
компромисса предусматривает не только явку с повинной, но еще и 
способствование раскрытию преступлений других лиц, или же пре-
ступлений преступной группы, в котором лицо участвовало. Именно 
так, по нашему мнению, следует толковать «противоправные деяния в 
объеме, превышающем» вклад добровольно обратившегося лица.

На основании изложенного представляется, что для  восстановле-
ния надлежащего соотношения  норм общей (ч.1 ст.65 УК) и особенной 
(примечания к ст.218 УК) части уголовного закона целесообразно внести 
изменения в формулировку примечания  ст.218 УК РК и окончательно 
представить в следующей редакции: «Лицо, добровольно заявившее о 
готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, 
полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответствен-
ности, при активном способствовании раскрытию, расследованию пре-
ступлений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей ста-
тьи, если в его действиях не содержится составов иного преступления».
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Rezumat
 Într-un stat de drept asigurarea drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor 

nu este posibilă în lipsa unei justiţii eficiente. O justiţie eficientă se înfăptuieşte doar prin 
respectarea strictă a legii de către persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei. 
Spre regretul nostru, se întâmplă că anume de către aceste persoane este comisă o 
infracţiune care subminează grav autoritatea puterii de stat – constrângerea de a face 
declaraţii. Infracţiunea în cauză discreditează însuşi idealul unei justiţii echitabile şi 
viciază autoritatea instituţiilor publice în care activează astfel de persoane. Subiectul 
infracţiunii de constrângere de a face declaraţii este unul special, caracteristicile căruia 
presupun o abordare aparte.

Cuvinte-cheie: constrângere, subiect, subiect special, declaraţie, acte ilegale, 
infracţiune.

Summary
 In a state governed by the rule of law, ensuring the rights and legal interests of 

citizens is not possible without effective justice. Effective justice is only possible through 
strict compliance with the law by those who contribute to the execution of justice. To 
regret, it happens that it is by these persons that a crime is committed that seriously 
undermines the authority of state power - coercion to make statements. The offence in 
question discredits the very ideal of fair justice and vitiates the authority of the institu-
tions and public authorities in which such persons operate. The subject of the crime of 
coercion to make statements is a special one, the characteristics of which presuppose a 
special approach.
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Răspunderea penală pentru infracţiunea de constrângerea de a face 
declaraţii în legea penală a Republicii Moldova este prevăzută la art.309 CP 
RM – Constrângerea de a face declaraţii. Norma prevede următoarele: „Con-
strângerea persoanei, prin ameninţare sau prin alte acte ilegale, de a face 
declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, constrângerea, 
în acelaşi mod, a expertului de a trage concluzia sau a traducătorului, sau a 
interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către per-
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soana care constată infracţiunea, ofiţerul de urmărire penală, procuror sau 
de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau 
degradant, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mări-
me de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de 5 ani [1, art. 309]. Dispoziţia actuală a articolului orientată 
spre tradiţiile europene în materie este rezultatul perfecţionării normei care 
a pătruns în legislaţia penală a Republicii Moldova prin filiera rusă.

Subiectul infracţiunii îl constituie persoana fizică responsabilă, care 
la momentul săvârşirii infracţiunii a atins o anumită limită de vârstă pre-
văzută de legea penală. Subiectul infracţiunii este persoana vinovată de 
săvârşirea unei infracţiuni, fie prin comiterea actului de executare, fie prin  
inacţiune, acesta mai fiind numit şi subiect activ al infracţiunii. Subiect pasiv 
al infracţiunii este persoana care a suportat consecinţele, răul cauzat prin 
săvârşirea acesteia. 

Într-o altă accepţiune este accentuat faptul că persoana care a săvârşit 
o infracţiune este „infractorul”, el reprezentând „subiectul activ al infracţiu-
nii”. Subiect activ al infracţiunii nu poate fi decât persoana care a comis-o. Nu 
se poate pune semnul egalităţii între noţiunea de făptuitor şi cea de infractor, 
deoarece calitatea de făptuitor (penal) este dată de împrejurarea comiterii 
unei fapte prevăzute de legea penală, care poate sau nu să fie infracţiune. 
Făptuitorul devine infractor numai dacă fapta pe care a comis-o întruneşte 
toate condiţiile obiective şi subiective de existenţă a infracţiunii [2, p. 28].

Subiectul infracţiunii prevăzute la art.309 CP RM este persoana fizică 
responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. 
Întrucât subiectul infracţiunii de constrângere de a face declaraţii este un su-
biect special, acesta întruneşte şi unele calităţi speciale, precum: 1) persoană 
care constată infracţiunea ; 2) ofiţer de urmărire penală ; 3) procuror ; 4) 
judecător [3, p. 790].

Abordând problema subiectului infracţiunii analizate sub aspect com-
parativ, constatăm următoarele. 

În doctrina română, autorii Vasile Dobrinoiu şi Nicolae Conea susţin că 
subiectul activ al infracţiunii date poate fi orice persoană care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege, necerându-se calităţi speciale sau vreo limitare 
în acest sens. Participaţia penală fiind posibilă în toate formele sale: coauto-
rat, instigare sau complicitate [4, p. 169].

O asemenea abordare este totalmente conformă modului în care este 
formulată norma respectivă în CP al României la art. 272 ,,Influenţarea 
declaraţiilor” şi care nu conţine nici un fel de referinţe speciale la subiectul 
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activ al infracţiunii date. Astfel, alin.(1) art. 272 CP al României prevede răs-
punderea penală pentru: încercarea de a determina sau determinarea unei 
persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori 
prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui 
membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să 
nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori 
să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură 
judiciară, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Dacă actul de intimidare 
sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind 
concursul de infracţiuni, şi alin. (2) stipulează că nu constituie infracţiune în-
ţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată, intervenită în 
cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângere 
prealabilă sau pentru care intervine împăcarea [5, art. 272]. 

Autorii ruşi Горелик А.С, Лобанова Л.В., în lucrarea Преступления 
против правосудия afirmă că în calitate de subiecţi ai infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii apar ofiţerul de urmărire penală, persoana 
care efectuează urmărirea penală şi alte persoane care efectuează aceleaşi 
acţiuni cu consimţământul sau acordul tacit al ofiţerului de urmărire penală, 
persoana care efectuează nemijlocit urmărirea penală. Lista celor care pot 
fi subiecţi ai infracţiunii de constrângere de a face declaraţii, compusă din 
ofiţerul de urmărire penală şi persoanele care efectuează urmărirea penală, 
pare a fi una exhaustivă [6, p. 392]. 

În doctrina rusă găsim şi referinţe expres la faptul că, subiectul 
infracţiunii studiate poate fi, în primul rând, unul special – ofiţerul de urmărire 
penală sau persoana care înfăptuieşte investigaţia şi în al doilea rând, unul ge-
neral – orice persoană care exercită constrângerea cu acordul expres sau tacit 
al ofiţerului de urmărire penală sau al persoanei care înfăptuieşte investigaţia. 
Subiecţi generali pot fi: colaboratorii serviciilor operative; colaboratorii care 
asigură deplasarea persoanelor suspectate (bănuite) din locurile de detenţie; 
persoanele care efectuează stagiul de practică ş.a. [7, p. 574].

Dacă e să ne referim la subiectul pasiv al infracţiunii de constrângere 
de a face declaraţii, acesta poate fi atât unul principal, cât şi unul secundar. 
Subiectul pasiv principal este reprezentat de stat, ca titular al valorii socia-
le ocrotite, învestit cu dreptul de a înfăptui justiţia, înfăptuirea căreia este 
ameninţată prin comiterea infracţiunii analizate. Subiect pasiv secundar sau 
adiacent poate fi persoana asupra căreia se exercită constrângerea sau ori-
ce altă faptă cu efect vădit intimidant. Cercul acestor persoane este relativ 
determinat în textul de lege. El include persoanele care ar putea sesiza or-
ganele de urmărire penală prin plângere sau denunţ, cele care sunt chemate 
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să dea declaraţii în calitate de părţi, martori, experţi, interpreţi, care deţin 
anumite probe.

Spre deosebire de legislaţia penală a Republicii Moldova, în Federaţia 
Rusă legislatorul a lărgit cercul de persoane recunoscute ca subiecţi activi ai 
constrângerii de a face declaraţii, incluzând orice persoană fizică, cu condiţia 
că aceasta acţionează cu acordul expres sau tacit al ofiţerului de urmărire 
penală sau persoanei care efectuează urmărirea penală. În practică, într-ade-
văr, de multe ori constrângerea este aplicată nu de către ofiţerul de urmări-
re penală, ci de alte persoane.  De aici şi în doctrina rusă atestăm explicaţii 
referitoare la noţiunea „o altă persoană” ca fiind orice persoană care este 
atât angajată a organelor autorizate pentru a efectua urmărirea penală, cât 
şi o persoană care nu intră în categoria dată. Această persoană trebuie să 
acţioneze cu acordul expres sau tacit al investigatorului sau persoanei care 
efectuează urmărirea penală. 

În legislaţia penală a RM ipoteza dată este interpretată într-un alt mod. 
Și anume: dacă o persoană, alta decât persoana care constată infracţiunea, 
ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau judecătorul, efectuează acţiuni 
de constrângere asupra martorului sau părţii vătămate cu scopul de a obţine 
de la ei declaraţii mincinoase, sau asupra expertului pentru a obţine con-
cluzii sau declaraţii false, interpretului sau traducătorului – interpretări sau 
traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la depunerea declaraţiilor, 
de la formularea concluziilor sau declaraţiilor, de la efectuarea interpretări-
lor sau traducerilor, pedeapsa i se va aplica conform art. 314 şi nu conform 
art. 309 CP. [8, p. 718].  Art. 314 CP RM prevede răspunderea penală pentru 
determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de con-
cluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte.

În concluzie, apreciem drept foarte importantă contribuţia teoretică a 
doctrinarilor atât autohtoni, cât şi a celor din străinătate în formularea şi ar-
gumentarea conceptelor ce ţin de subiectul infracţiunii de constrângere de a 
face declaraţii. Investigaţiile teoretice respective sunt valoroase şi din punc-
tul de vedere al valorii lor aplicative, în special prin examinarea caracteristi-
cilor subiectului special al infracţiunii de constrângere de a face declaraţii şi 
argumentarea ipotezei existenţei şi a unui subiect general al infracţiunii de 
constrângere de a face declaraţii.

În urma studiului efectuat cu privire la subiectul infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii se conturează oportunitatea modificării textu-
lui legal al art.309 CP RM ,,Constrângerea de a face declaraţii”, lărgind cercul 
de persoane recunoscute ca subiecţi activi ai constrângerii de a face declara-
ţii. Acesta ar urma să includă şi orice persoană fizică, cu condiţia că aceasta 
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acţionează cu acordul expres sau tacit al ofiţerului de urmărire penală sau 
persoanei care efectuează urmărirea penală. Aceste persoane, după opera-
rea modificărilor respective în legea penală, urmează să fie trase la răspun-
dere penală conform art.309 CP,,Constrângerea de a face declaraţii” şi nu 
conform art.314 CP ,,Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la 
formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte”.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРИНЦИПОВ УГО-
ЛОВНОГО ПРОЦЕССА В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРАВОВЫХ КОЛЛИ-
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прокуратуре Республики Казахстан, город Нур-Султан, 
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Резюме
 В статье расскрывается роль и значимость принципов судопроизвод-

ства в правоприменительной практике. Анализируя нормы действующего зако-
нодательства, автор обращает внимание на необходимость реализации потен-
циала правовых принципов в преодолении законодательных коллизий, а также 
определяет ряд проблемных вопросов и предлагает пути их решения.       

Ключевые слова: принципы судопроизводства, законодательные колли-
зии, противоречия.   

 Summary
 The article describes the role and significance of the principles of legal proceedings 

in law enforcement practice. Analyzing the norms of the current legislation, the author 
draws attention to the need to realize the potential of legal principles in overcoming 
legislative conflicts, and also identifies a number of problematic issues and ways to solve 
them.

Keywords: principles of legal proceedings, legislative conflicts, contradictions. 

В правовой системе принципы занимают особое место как ос-
новополагающие и концептуальные положения, определяющие со-
держание и направления правового регулирования. Они выступают в 
качестве руководящих идей для законодателя и других субъектов нор-
мотворчества.

В сфере судопроизводства правовые принципы закреплены в 
статье 77 и других нормах Конституции Республики Казахстан, име-
ющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей террито-
рии Республики [1], а также в процессуальных законах.    

Согласно части 1 статьи 9 Уголовно-процессуального кодекса Ре-
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спублики Казахстан (далее - УПК), принципами являются фундамен-
тальные начала уголовного процесса, определяющие систему и содер-
жание его стадий, институтов и норм, обеспечивающих общие условия 
реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса и 
решение стоящих перед ним задач.

Значение принципов уголовного судопроизводства заключается 
в том, что их нарушение в зависимости от его характера и существен-
ности влечет признание процессуального действия или решения не-
законным, отмену вынесенных в ходе такого производства решений 
либо признание собранных при этом материалов не имеющими силы 
доказательств или состоявшегося производства по делу недействи-
тельным [2]. 

В соответствии с частью 4 статьи 10 УПК в случаях коллизии 
норм настоящего Кодекса подлежат применению те из них, которые 
соответствуют принципам уголовного процесса, а при отсутствии в 
нормах соответствующей регламентации вопросы судопроизводства 
разрешаются непосредственно на основе принципов уголовного про-
цесса [2].

Из вышесказанного следует вывод о том, что принципы судопро-
изводства являются ядром, «духом» закона и имеют приоритет перед 
остальными правовыми нормами, следовательно, играют важную 
роль в теории и правоприменительной практике. 

Возможность использования принципов для преодоления про-
белов и коллизий в законодательстве позволяет решать многие про-
блемные вопросы практики без частых корректировок процессуаль-
ных законов.  

Приведем несколько примеров. В соответствии с частью 3 статьи 
74 УПК (Гражданский ответчик), гражданский ответчик несет обязан-
ности, предусмотренные частью 8 статьи 71 настоящего Кодекса (обя-
занности потерпевшего), т.е. обязан, в том числе, правдиво сообщить 
все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные во-
просы [2]. 

Данное положение идет в разрез с правом подозреваемого на от-
каз от дачи показаний, закрепленным в статье 64 УПК, в случае, ког-
да подозреваемым и гражданским ответчиком является одно и то же 
лицо. 

Возникшее противоречие в рассматриваемой ситуации между 
двумя статьями УПК разрешается с применением принципа освобож-
дения от обязанности давать свидетельские показания (ст.28 УПК), 
где указано, что никто не обязан давать показания против себя самого, 
супруга (супруги) и своих близких родственников, круг которых опре-
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делен настоящим Кодексом.
Согласно пункту 4 части 2 статьи 78 УПК, не подлежит допросу в 

качестве свидетеля священнослужитель – об обстоятельствах, извест-
ных ему из исповеди. 

Данная норма противоречит части 2 статьи 28 УПК (принцип ос-
вобождения от обязанности давать свидетельские показания), соглас-
но которой,  священнослужители не обязаны свидетельствовать про-
тив доверившихся им на исповеди [2]. 

 Следовательно, в рассматриваемой ситуации священнослужи-
тель вправе давать показания. 

Еще один пример, статья 317 УПК предусматривает возможность 
передачи уголовного дела из одного суда в другой того же уровня в це-
лях его наиболее быстрого, всестороннего и объективного рассмотре-
ния с согласия подсудимого или по ходатайству участников процесса. 

На основании этой нормы уголовное дело может быть передано 
в другой суд и без согласия подсудимого по альтернативному основа-
нию – ходатайству других участников процесса, что противоречит ча-
сти 2 статьи 12 УПК, которая запрещает изменение подсудности без 
согласия лица. Следовательно, подлежит применению норма статьи 12 
УПК, закрепляющий принцип судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

Таким образом, принципы судопроизводства обладают большим 
потенциалом не только как основные регуляторы процессуальных 
правоотношений, но и как надежные правовые инструменты разреше-
ния внутренних противоречий законов.   

В то же время, существует отдельные вопросы, связанные с раз-
витием и совершенствованием рассматриваемого института.      

Нерешенной теоретической проблемой можно назвать отсут-
ствие порядка разрешения споров в случаях противоречия между 
принципами судопроизводства.  

Определенный риск создает доминирующее положение принци-
па законности, прямо не закрепленное процессуальным законом, но 
логически вытекающее из положений процессуального законодатель-
ства. 

В частности, обращает на себя внимание тот факт, что приоритет 
принципов уголовного процесса над другими нормами установлен в 
статье 10 УПК, посвященной принципу законности.   

Согласно части 1 статьи 10 УПК, суд, прокурор, следователь, ор-
ган дознания и дознаватель при производстве по уголовным делам 
обязаны точно соблюдать требования Конституции Республики Ка-
захстан, настоящего Кодекса, иных нормативных правовых актов, ука-
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занных в статье 1 настоящего Кодекса [2]. 
Такой подход, на наш взгляд, во-первых, уравнивает все нормы 

уголовно-процессуального закона, включая принципы, во-вторых, по-
зволяет игнорировать остальные принципы уголовного процесса. 

Это объясняется широкими возможностями манипулирования 
нормами закона путем внесения поправок в Особенную часть УПК, 
противоречащих отдельным принципам судопроизводства. В таких 
случаях нарушающие какой-либо другой принцип нормы формаль-
но-юридически будут всегда соответствовать принципу законности, 
поскольку органы, ведущие уголовный процесс, должны точно соблю-
дать все положения УПК без исключения.    

Как следует из части 2 статьи 317 УПК, уголовное дело может 
передаваться в другой суд без согласия, например, подсудимого, ввиду 
уважительных причин (отводы или болезни всех судей и т.д.). Это дей-
ствие вполне согласуется с принципом законности (ст.10 УПК), пред-
писывающего судьям точно соблюдать все нормы УПК. 

Как видно, в указанном «противостоянии» одержал победу прин-
цип законности, хотя уголовно-процессуальное законодательство не 
устанавливает преимущества одних принципов над другими. 

Для исключения подобной конкуренции принципов, целесоо-
бразным, на наш взгляд, представляется норму в части 4 статьи 10 УПК 
(Принцип законности) перенести в статью 9 УПК (Принципы уголов-
ного процесса и их значение), изложив в виде следующей дополненной 
части 3: 

«3. В случаях коллизии норм настоящего Кодекса подлежат при-
менению те из них, которые соответствуют принципам уголовного 
процесса, а при отсутствии в нормах соответствующей регламентации 
вопросы судопроизводства разрешаются непосредственно на основе 
принципов уголовного процесса.

В случаях противоречий между принципами настоящего Кодек-
са, подлежат применению те из них, которые соответствуют Конститу-
ции Республики Казахстан». 

Другим проблемным вопросом является несовершенство юриди-
ческой конструкции отдельных принципов судопроизводства.   

Положения главы 2 УПК, где закреплены принципы уголовного 
процесса, имеет ряд недостатков. 

Во-первых, в ней не нашли своего отражения отдельные консти-
туционные принципы судопроизводства. 

Например, в указанную главу не вошло право каждого быть вы-
слушанным в суде, закрепленное в подпункте 4 пункта 3 статьи 77 
Конституции Республики Казахстан.
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Между тем, данное право логически могло быть расположено в 
статье 13 УПК (Судебная защита права и свобод человека и граждани-
на). 

Не нашлось место в главе 2 УПК также конституционному прин-
ципу «никто не может быть осужден лишь на основе его собственного 
признания», который мог бы находиться в статье 19 (Презумпция не-
виновности) или статье 24 (Всестороннее, полное и объективное ис-
следование обстоятельств дела) УПК. 

Схожая по смыслу норма нашла свое закрепление в пункте 3 
статьи 115 УПК, согласно которому, признание подозреваемым своей 
вины в совершении уголовного правонарушения может быть положе-
но в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности сово-
купностью имеющихся по делу доказательств.

Данная норма по своей юридической силе не может сравниться с 
принципами уголовного процесса, так как не находится в специальной 
главе УПК.  

Во-вторых, формулировка некоторых процессуальных принци-
пов не позволяет использовать их потенциал для разрешения про-
белов и противоречий, ввиду их зависимости от регламентирующих 
норм Особенной части УПК. 

Одним из них является обеспечение права на квалифицирован-
ную юридическую помощь. Согласно статье 27 УПК, каждый имеет 
право на получение в ходе уголовного процесса квалифицированной 
юридической помощи в порядке, предусмотренном настоящим Кодек-
сом. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно.

Как следует из юридической техники приведенных положений, 
прослеживается полная привязка условий реализации принципа к 
другим нормам УПК и законодательства. Нет собственной смысловой 
нагрузки, «независимости» от норм Особенной части, следовательно, 
этот принцип невозможно применить для устранения правовых кол-
лизий. 

Ряд вопросов вызывает реализация презумпции невиновности 
на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Из буквального смысла норм статьи 77 Конституции Республики 
Казахстан и статьи 19 УПК следует, что вина человека в совершении 
уголовного правонарушении устанавливается только судом. 

Однако, рассматриваемый принцип «не действует» в случае пре-
кращения органами уголовного преследования уголовных дел по не 
реабилитирующим основаниям.  

Такие постановления органов уголовного преследования по 
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своим юридическим последствиям сопоставимы с приговором суда. В 
частности, они закрывают соответствующим лицам доступ на государ-
ственную службу, служат основанием для взыскания в гражданском 
порядке ущерба, причиненного уголовным правонарушением. 

Одним из перспективных вариантов решения данной проблемы, 
на наш взгляд, может стать утверждение указанного постановления 
органа уголовного преследования судом. 

В обоснование можно сослаться на российского ученого Кирья-
нова А.Ю., выдвинувшего аналогичное предложение [5]. 
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Резюме
В статье исследованы распространенные приемы нейролингвистическо-

го влияния, которые используют администраторы «групп смерти». Вступая 
именно в эти сообщества, преимущественно подростки совершают суицид. Та-
ким образом организаторы «смертельных сообществ» совершают преступное 
деяние – доведение до самоубийства. Новизна этих противоправных действий 
основывается на использовании нестандартного способа их совершений, а имен-
но использование Интернет-технологий. Кроме этого, так называемые экза-
менаторы обладают великолепной техникой психологического воздействия, а 
также набором лингвистических ловушек для того, чтобы подчинить жерт-
ву своим командам. Незрелая психика в сочетании с невозможностью иметь 
поддержку в реальной жизни или просто с поиском острых ощущений толкает 
юных игроков находить  отдушину в виртуальной реальности, последним актом 
которого становится самоубийство.

Понятие нейролингвистического воздействия включает в себя совокуп-
ность приемов, которые составляют собой определенную методику манипу-
лирования интеллектуально-волевой составляющей лица, а именно возмож-
ностью действовать тем или иным образом и самостоятельно принимать 
решения. В аспекте рассмотрения применения данной методики экзаменатора-
ми «групп смерти», то в этом случае стоит отметить исключительно вербаль-
ные способы кодирования лица на выполнение определенных действий вопреки 
ее воле, вплоть до самоубийства. В частности, в статье обращено внимание на 
специфику методик и приемов нейролингвистического воздействия, так как ад-
министраторы «групп смерти» в основном пользуются этими способами мани-
пулирования с целью подчинения воле подростка и его полного управления.

Исследовано алгоритмы нейролингвистического воздействия как базо-
вые составляющие доведения до самоубийства путем использования Интер-
нет-технологий.

Ключевые слова: доведение до самоубийства, Интернет-технологии, ней-
ролингвистическое программирование, алгоритм, «группа смерти», интеллек-
туально-волевая составляющая.

Abstract
The article examines the common methods of neurolinguistic influence, which are 

used by administrators of «death groups». By joining these communities, predominantly 
adolescents commit suicide. Thus, the organizers of the «deadly communities» commit a 
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criminal act - driving to suicide. The novelty of these illegal actions is based on the use of 
a non-standard method of their commission, namely the use of Internet technologies. In 
addition, the so-called examiners have an excellent technique of psychological influence, 
as well as a set of linguistic traps in order to subordinate the victim to their commands. 
An immature psyche, combined with the inability to have support in real life or simply 
with a search for thrills, pushes young players to find an outlet in virtual reality, the last 
act of which is suicide.

The concept of neurolinguistic influence includes a set of techniques that constitute 
a certain method of manipulating the intellectual-volitional component of a person, 
namely the ability to act in one way or another and make decisions independently.  In 
the aspect of considering the application of this technique by the examiners of «death 
groups», then in this case it is worth noting the exclusively verbal ways of coding a person 
to perform certain actions against her will, up to suicide. In particular, the article drew 
attention to the specifics of the methods and techniques of neurolinguistic influence, since 
the administrators of the «death groups» mainly use these methods of manipulation in 
order to subordinate the will of the adolescent and his complete control.

Algorithms of neurolinguistic influence as the basic components of driving to 
suicide by using Internet technologies have been investigated. 

Key words: driving to suicide, Internet technologies, neurolinguistic programming, 
algorithm, «death group», intellectual-volitional component.

Сегодня доведение до самоубийства путем использования Ин-
тернет-технологий является распространённым деянием, которое 
стало распространенным из-за постоянного усовершенствования воз-
можностей сети. Впервые о «группах смерти» «Синий кит», «Тихий 
дом», «Красная сова» и т.д. как о глобальной проблеме для общества не 
отдельного государства, но и мирового сообщества, заговорили в мае 
2016 года. Не обошли смертельные сообщества и Украину, потому что 
сегодня уже известны случаи самоубийства подростков, связанные с 
их участием в небезопасной игре.

По данным Государственной службы статистики Украины в 2018 
году было зарегистрировано 6279 самоубийств. И хотя значительно 
выше смертность путем самоубийства среди пожилых украинцев в воз-
расте (70-79 лет), удельный вес этого показателя принадлежит именно 
лицам подросткового возраста, а среди основных причин самоубийства 
следует отметить участие в виртуальном квесте «группы смерти» [1].

В связи с появлением современных способов, использующихся 
преступниками для доведения жертвы до самоубийства, и отсутстви-
ем необходимых нормативных формулировок всячески пересматрива-
ются и обновляются отдельные нормы Уголовного кодекса, в том чис-
ле и статья 120 УК Украины. В частности, Верховный Совет Украины 
рассмотрел в 2016 году проект Закона Украины «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Украины (об установлении уголовной ответ-
ственности при содействии совершения самоубийства)» от 17.02.2016 
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№ 4088, который было представлено в двух чтениях [2]. В 2017 году 
Верховным Советом Украины уголовно-правовую норму было скор-
ректировано и дополнено следующим образом: «… или систематиче-
ского противоправного принуждения к действиям, которые перечат ее 
свободе, склонения к самоубийству, а также других действий, которые 
способствуют совершению самоубийству» [3].

Понятие нейролингвистического воздействия включает в себя 
совокупность приемов, которые составляют собой определенную ме-
тодику манипулирования интеллектуально-волевой составляющей 
лица, а именно возможность действовать тем или иным образом и 
самостоятельно принимать решения. В аспекте рассмотрения приме-
нения данной методики экзаменаторами «групп смерти», то в этом 
случае стоит отметить исключительно вербальных способах кодиро-
вания лица на выполнение определенных действий вопреки ее воле, 
вплоть до самоубийства.

Одним из способов доведения до самоубийства является ки-
бербуллинг, или виртуальный террор, что чаще всего встречается у 
подростков как наиболее психологически неустойчивой и легкомыс-
ленной социальной группы. Кибербуллинг — это агрессивный умыш-
ленный поступок, совершаемый лицом или группой лиц с использо-
ванием электронных форм связи в течение определенного периода 
против жертвы, которая не в состоянии за себя постоять [4]. Конечно 
же, это явление изучается в рамках нескольких наук и разделов пра-
ва, но не менее интересны подобные случаи и криминалистике. Очень 
важно определить механизм ведения агрессивной виртуальной атаки, 
принцип, по которым агрессор выбирает жертв, и понять психологиче-
скую природу наблюдателя, который равнодушно следит за процессом 
буллинга. Механизм кибербуллинга основывается преимущественно 
на психологическом насилии личности, потому что основными его ме-
тодами является пересылка писем с угрозами, унижениями, попытка 
шантажа и вымогательство. Как правило, такие действия со стороны 
обидчика систематичны, что и приводит в дальнейшем к самоубий-
ству. 

Также не менее распространенным на сегодняшний день спо-
собом доведения до самоубийства, который мастерски используется 
правонарушителями преимущественно в среде молодых людей, яв-
ляются так называемые группы смерти. Как пример можно привести 
группу «Синий кит». Подростки, вступая в данные группы, получали 
различные задания, выполнение которых приводило в конечном ито-
ге к суициду. Для стимулирования у подростков желания совершить 
суицид в данных вир-туальных сообществах поддерживалась депрес-
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сивная обстановка, уста-навливался строгий запрет на сомнение в не-
обходимости совершения самоубийства, идеализировалась смерть и 
лица, совершившие суицид [5, с. 237–238].

Возвращаясь к нейролингвистическому влиянию на психику 
участников «групп смерти», особенно подростков, потому что они 
преобладают в составе этих сообществ. В Украине предупреждением 
и раскрытием преступлений, связанных с использованием Интернет-
технологий, занимаются сотрудники киберполиции. В частности, пра-
воохранители на официальных сайтах в социальных сетях говорят о 
том, что «группы смерти» являются делом рук профессиональных пси-
хологов, которые склоняют подростков к выполнению заданий, тема-
тикой которых является причинение тяжких телесных повреждений 
или боли, а также финальной миссией участника становится суицид, 
потому что его травмированная психика не может справится с прямой 
манипуляцией и в любом случае покорится воле так называемого «эк-
заменатора». Обязательное условие выполненного задания – это за-
пись на видео, что в дальнейшем публикуется в «черном интернете», 
сегменте мировой паутины, которая не индексируется обычными по-
исковиками.

По словам представительницы «Ла Страда – Украина» тенден-
ция распространения смертельных квестов приобрела угрожающие 
масштабы, ведь теперь дети, находясь в «группе смерти», не скрывают 
этого: индивидуальные «квесты» превращаются в групповые, а неко-
торые подростки даже используют это, чтобы шантажировать родите-
лей, требуя от родителей выполнить их прихоти. 

Нейролингвистическое программирование, как и любая эффек-
тивная модель «корректировки» мышления, эмоций, поведения че-
ловека, группы, масс, имеет свой инструментарий, то есть набор спец-
ифических средств воздействия [6, c.78-80].

Основатели нейролингвистического программирования не соз-
давали принципиально нового учения или науки: они лишь проанали-
зировали опыт психотерапевтов, психологов, гипнотизеров; выдели-
ли ключевые факторы их успеха в общении; интегрировали основные 
психологические теории (психоанализ, эриксоновский гипноз, гума-
нистическую психологию и т.д.); добавили результаты собственных 
исследований и наблюдений за поведением других людей в коммуни-
кативном процессе. Иначе говоря, основатели нейролингвистического 
программирования не изобрели, а скорее всего, подметили и расстави-
ли акценты на эффективных инструментах психологического воздей-
ствия и средства воздействия человека на человека [6, c.78-80].

Именно описанный выше механизм психологического воздей-
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ствия взят за основу администраторами «групп смерти», которые со-
вершают преступную деятельность, а именно, доведением до само-
убийства путем использования Интернет-технологий. 

Итак, доведение до самоубийства путем использования Интер-
нет-технологий - это деяние, которое достаточно распространено не 
только среди мирового сообщества, но и в Украине. Превентивные 
меры по предупреждению самоубийств по причинам участия в «груп-
пе смерти» должно основываться на корреляции оперативных работ-
ников киберполиции и специалистов ювенальной превенции. В част-
ности, надо обратить особое внимание на знание методик и приемов 
нейролингвистического воздействия, так как администраторы «групп 
смерти» в основном пользуются этими способами манипулирования с 
целью подчинения воле подростка и его полного подчинения.

Библиографические ссылки
1. Рынгач Н. По данным ВООЗ, до 15 % депрессий оканчиваются само-

убийством. ZN’UA: официальный веб-сайт. URL: https://zn.ua/ukr/
SOCIUM/samogubstva-v-ukrayini-chi-mozhna-uniknuti-340786_.html 

(дата обращения: 06.10.2020).
2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об установ-

лении уголовной ответственности при содействии совершения са-
моубийства): Проект Закона Украины от 17.02.2016 № 4088. URL: 
http: // w1.c1. rada.gov.ua /pls/zweb2/ webproc4_1?pf35 11=58195 
(дата обращения: 06.10.2020).

3. Уголовный кодекс Украины: Закон Украины в редакции от 
13.08.2020 №2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14#Text (дата обращения: 06.10.2020).

4. Hinduja, S. Bullying, Cyberbullying, and Suicide Cyberbulling / S. Hinduja, 
J. W. Patchin. Mode of access: http//www.tandfonline.com/doi/fu ll/10.1
080/13811118.2010.494133#.UxHf9fl_uWw. Date of access: 16.01.2020. 

5. Гвоздева, И. С. Проблемы расследования побуждения несовершен-
нолетних лиц к совершению самоубийства с использованием сети 
«Интернет». Вестн. Саратов. гос. юрид. академии. 2017. № 5 (118). С. 
236–241. 

6. Присяжнюк М.М., Петрик В.М., Компанцева Л.Ф., Скулиш Е.Д., Бой-
ко О.Д., Остроухов В.В. Суггестивные технологии манипулятивного 
влияния. 2-ое изд. К.: ЗАТ «ВИПОЛ», 2011. 248 с.

 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

592

ЛИЦО, НЕ ДОСТИГШЕЕ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
КАК ПОТЕРПЕВШИЙ ОТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 155 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

УКРАИНЫ

Ольга Анатолиевна СМАГЛЮК,
аспирант Донецкого юридического института МВД Украины

Резюме
Статья посвящена исследованию личности потерпевшего от деяния, 

предусмотренного ст. 155 УК Украины, – лица, не достигшего шестнадцатилет-
него возраста. Автором акцентировано внимание на указании законодателем 
его возраста, а также на наиболее характерных особенностях такой личности 
(девочки в возрасте 13-15 лет, которые в своих действиях руководствуются 
мотивом вступления в сексуальные отношения с совершеннолетними для удов-
летворения половой страсти, из мести, желания унизить или сексуально само-
утвердиться).

Ключевые слова: потерпевший; лицо, не достигшего шестнадцатилетне-
го возраста; уголовная ответственность.

Summary
This article is concerned on the study of person of victim of the encroachment 

stipulated by Art. 155 of the Criminal Code of Ukraine, namely the person under the age 
of sixteen. The author has stressed that the lawmaker purposely pointed out the victim’s 
age as well as most unique features to this personality (girls in the age of 13-15 years 
whose actions relied upon motives to have sexual relations with persons of majority age 
to satisfy their sexual passion, out of revenge, to humiliate or to assert sexually).

Keywords: victim; under the age of sixteen; criminal responsibility.

В соответствии со ст. 3 Конституции Украины человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при-
знаются наивысшей социальной ценностью. Уголовные правонарушения 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности явля-
ются посягательствами на личность и связаны с грубыми нарушениями 
норм общественной морали, поэтому уголовным законодательством за 
их совершение предусмотрено достаточно суровое наказание.

Особое внимание в уголовных правонарушениях против половой 
свободы и половой неприкосновенности уделяется потерпевшему, по-
скольку в соответствии с ч. 1 ст. 477 Уголовного процессуального кодек-
са Украины лишь на основании его заявления следователь, дознаватель, 
прокурор может начать уголовное производство в форме частного обви-
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нения по уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 1 ст. 152 
(изнасилование), ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ст. 154 (принуждение 
к вступлению в половую связь) Уголовного кодекса (далее – УК) Украины. 

При совершении уголовных правонарушений против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности целесообразно как 
можно быстрее открыть уголовное производство, поскольку следы, 
указывающие на совершение данного вида деяний, быстро исчезают и 
не могут использоваться как доказательства (телесные повреждения, 
следы спермы, крови и т.д. на одежде и белье потерпевшего лица), а на-
сильники пытаются скрыть эти следы. Если потерпевший указывает 
вероятного подозреваемого, то проводится судебно-медицинская экс-
пертиза с целью фиксации следов полового акта и телесных поврежде-
ний, свидетельствующих о борьбе и самообороне [1, с. 467].

Актуальна сегодня и проблема личности потерпевшего от уго-
ловного правонарушения, предусмотренного ст. 155 УК Украины. 
Говоря о данной категории лиц, следует отметить, что законодатель 
четко определил возрастной критерий – лицо, не достигшее шестнад-
цатилетнего возраста. Вместе с тем в современной доктрине уголовно-
го права проблема потерпевшего от уголовного правонарушения явля-
ется еще недостаточно разработанной. Прежде всего это связано с тем, 
что она имеет комплексный, межотраслевой характер. Несмотря на то, 
что в уголовном процессуальном законодательстве определяется по-
нятие потерпевшего и его правовой статус, в УК Украины отсутствует 
единое понимание относительно определения понятия «потерпевший 
от уголовного правонарушения».

Не преследуя цель анализа существующих подходов относитель-
но определения понятия «потерпевшего от уголовного правонаруше-
ния», мы считаем, что потерпевшим от уголовного правонарушения 
является физическое лицо, которому правонарушением причинен фи-
зический, имущественный или моральный вред, или существует угро-
за причинения таких видов вреда; юридическое лицо, которому уго-
ловным правонарушением причинен имущественный ущерб или вред 
деловой репутации [2, с. 13].

Рассматривая личность потерпевшего от уголовного правона-
рушения, предусмотренного ст. 155 УК Украины, хотелось бы приве-
сти некоторые статистические данные. Например, в 2005 году судами 
Украины по ст. 155 УК было осуждено 25 человек, что на 30,6 % мень-
ше, чем в 2004 году. Вместе с тем по данным Единого отчета об уго-
ловных правонарушениях за первое полугодие 2020 года были учтены 
468 уголовных правонарушений против половой свободы и половой 
неприкосновенности лиц в Украине. При этом в суд были направлены 
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только 235 из них, то есть половина. Чем обусловлена такая ситуация?
Нами уже отмечалась высокая латентность уголовных правонару-

шений против половой свободы и половой неприкосновенности. Доля 
незарегистрированных деяний этой категории в Украине составляет бо-
лее 90 %. Основными причинами, по которым потерпевшие не сообща-
ют о совершенном против них преступлении, являются стыд, страх перед 
обидчиками, а также недоверие к правоохранительной системе [3].

Считаем необходимым отметить и такой момент, прежде чем вы-
делить особенности личности потерпевшего в ст. 155 УК Украины. Соци-
ологические исследования уголовных правонарушений против половой 
свобод и половой неприкосновенности активизировались после подписа-
ния Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбуль-
ская конвенция). Одним из обоснований необходимости ее ратификации 
является то, что 35 % женщин во всем мире испытали те или иные прояв-
ления физического или сексуального насилия со стороны интимного пар-
тнера или другого лица. В 2015 году почти 120 млн. девочек-подростков 
(15-19 лет) во всем мире хотя бы раз подвергались сексуальному насилию 
или других форм принуждения к сексу; 87 % всех случаев сексуального 
насилия осуществляют знакомые, 47 % – друзья или партнеры [4, с. 24]. 
В соответствии с Концепцией Государственной социальной программы 
предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по 
признаку пола на период до 2023 года, ежегодно от насилия в Украине 
страдает почти 100 тыс. человек (90 % которых – женщины). По данным 
опроса общественного мнения «Насилие в отношении детей в Украине», 
проведенным в 2014-2015 годах Киевским международным институтом 
социологии, хотя бы один из видов насилия (физического, сексуального, 
психологического, экономического) испытывали 65 % детей в возрасте 
от 12 до 17 лет и 89 % лиц старше 18 лет [5].

Анализ исследований, приговоров в Едином государственном ре-
естре судебных решений, а также статистической информации Офиса 
Генерального Прокурора Украины позволяет нам сформировать такой 
портрет потерпевшего по ст. 155 УК Украины. Преимущественно жерт-
вами полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста, являются девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Основным 
мотивом вступления в половую связь с совершеннолетними является 
удовлетворение половой страсти, но иногда можно встретить деяния 
в связи с местью, желанием унизить или сексуально самоутвердиться. 
Это дает основание считать, что неразборчивые, беспорядочные до-
брачные сексуальные отношения молодых людей является дисгармо-
ничными, угрожают личностному развитию, нередко вызывают раз-
рушительные для психического и соматического здоровья субъекта (а 
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затем и состояния его благополучия) последствия и могут выступить 
дестабилизирующим фактором в будущей семье.

Половая зрелость у подростков начинает формироваться в 
11-12-летнем возрасте, наступает постепенно в течение 3-6 лет и завер-
шается, как правило, до восемнадцати лет. Достижение указанного воз-
раста свидетельствует не только о половозрелом состоянии, но и о полу-
чении необходимых знаний и определенного жизненного опыта [6, с. 11].

Таким образом, личность изученных потерпевших в рамках 
статьи 155 ККУ характеризуется сочетанием социально-правовых, 
нравственно-психологических и биофизических качеств, проявление 
которых в условиях ситуаций, характерных для насильственных пре-
ступлений, обусловливает их типичное поведение и связанную с этим 
поведением большую, чем для общей массы людей, вероятность по-
страдать от указанных преступлений.
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Анотація
У сучасних умовах розвитку світу, посилюються інтеграційні процеси в 

різних сферах суспільного життя і діяльності держави. Це сприяє, формуванню 
нового підходу до вивчення права, як одного з регуляторів більшості відносин. 
Згідно вище сказаного, світова спільнота визнає значення загально – правового 
принципу, для зближення правових систем світу. Це виявляє інтерес до вивчення 
та взаємного використання досвіду національних законодавств і міжнародно 
практичних норм в регулюванні поліцейської діяльності. У статті ми розгляда-
ємо системи поліції таких країн як: України, Швеції, Норвегії, Молдови у контек-
сті компаративістики, для запровадження позитивного досвіду для регулюван-
ня поліцейської діяльності в Україні.

Ключові слова. Компаративний аналіз, компаративістика, правове регу-
лювання поліцейської діяльності.

Abstract
In modern conditions of world development, integration processes in various 

spheres of public life and activity of the state amplify. This contributes to the formation of 
a new approach to the study of law as one of the regulators of most relations. According 
to the above, the world community recognizes the importance of the general - legal prin-
ciple for the convergence of legal systems of the world. It is of interest to study and share 
the experience of national laws and international practices in the regulation of policing. 
In this article we consider the police systems of such countries as: Ukraine, Sweden, Nor-
way, Moldova in the context of comparative studies, to introduce a positive experience for 
the regulation of policing in Ukraine.

Keywords. Comparative analysis, comparative studies, legal regulation of policing.

Глибокі трансформаційні процеси, реформи, що проходить дер-
жава – Україна, сприйняття суспільством традиційних європейських 
стандартів демократії та впровадження їх у всі сфері громадянського 
суспільства, що формується, вимагає від кожного її представника усві-
домленого, відповідального ставлення та виконання конституційних 
обов’язків. Підписання міжнародних угод обумовлює неухильне дотри-
мання стандартів у сфері забезпечення публічного порядку у діяльно-
сті поліції. Тому постає нагальна проблема погодити засади діяльності 
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правоохоронних органів України зі світовими стандартами. Ідеться на-
самперед про перехід від карального до соціально – сервісного  змісту її 
діяльності. Нагальним завданням є перетворення поліції з карального 
органу на правоохоронну інституцію європейського зразка, що має на-
давати правоохоронні послуги громадянам. Актуальним у використан-
ня міжнародного досвіду поліцейської діяльності в сфері забезпечення 
публічної безпеки громадян [2, с. 95-103]. 

Документ, який сьогодні регулює діяльність центрального орга-
ну виконавчої влади, та служить суспільству шляхом забезпечення охо-
рони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної 
безпеки і порядку в Україні – є Закон України про Національну поліцію 
від 02.07.2015року. Де чітко є визначення поліції, зазначені  принципи 
і регулювання поліцейської діяльності на сьогодні. Згідно цього зако-
ну «Національна поліція України – це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки 
і порядку [3].

У Швеції, згідно з нормами «Поліцейського акта Швеції» 1997 
року, головні завдання поліції полягають в охороні Конституції і сус-
пільного ладу, підтриманні порядку й безпеки. Слід зазначити, що по-
ліція Швеції веде не тільки боротьбу зі злочинністю, але і здійснює інші 
заходи, зокрема у сфері соціального обслуговування населення. Однак, 
її місце і роль у системі владних інститутів держави визначаються тим, 
що головним, початковим її призначенням є «силове» забезпечення 
правопорядку [1, с. 958-970].

Позитивним є те, що ефективність роботи поліції Швеції оціню-
ється з урахуванням громадської думки, узагальненої або безпосе-
редньо висвітленої в процесі опитувань, або через парламент і пред-
ставницькі органи, які здатні об’єктивно оцінити ситуацію, навіть за 
відсутності відповідної науково-методичної бази. Одним з найбільш 
важливих показників ефективності функціонування поліції у Швеції, 
як і в усьому світі, вважається розкриття злочинів. З негативного мо-
жемо відзначити, що до сих пір впроваджене силове забезпечення по-
рядку. 

Національна поліція Норвегії підпорядковується Міністерству 
юстиції і національної поліції і є повністю незалежною від збройних 
сил структурою. ЇЇ повноваження закріплені в Законі «Про поліцейську 
службу» від 1995 року. Вона має 3 рівні. Перший це Національне управ-
ління поліції Міністерства юстицій. Другий це поліцейський округ, 
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третій поліцейські участки. При виникненні надзвичайних ситуацій 
(природні катаклізми і т.п.) і проведенні рятувальних операцій поліція 
може вдатися до допомоги воєнізованих структур, якщо можливості 
цивільних формувань обмежені. В цьому випадку воєнізовані форму-
вання підпорядковуються органам поліції і зобов’язані дотримувати 
встановлених законом процедури, які регламентують діяльність Наці-
ональної поліції. Основне завдання поліції полягає в організації ефек-
тивної, передбачуваною і гнучкою поліцейської діяльності, спрямова-
ної на благо всього суспільства [1, с. 812-826].

 Управління поліції Норвегії було утворено в 2001 році з метою 
забезпечення координації роботи центральних, регіональних та міс-
цевих структур поліції. Структура Національної поліції об›єднує 27 
поліцейських округів, керують якими глави поліції, що несуть повну 
відповідальність за організацію роботи поліції в своїх округах. Кожен 
поліцейський округ має власний головний офіс і ряд поліцейських по-
стів (в цілому 71 поліцейський пост по всій країні). Поліцейські округи 
в свою чергу розділені на більш дрібні структурні підрозділи (всього їх 
налічується 303), командують якими керівники поліції [1, с. 859-862].

Згідно вище сказаного, можемо зазначити, що поліція Норвегії, 
підпорядковується двом структурам, і є незалежною від збройних сил, 
а навпаки, керує ними у випадках надзвичайних ситуацій. В Україні, по-
ліція координується Кабінетом Міністрів та Міністерству внутрішніх 
справ, згідно закону.

В Молдові, закон «Про поліцію» діє з 1990 року. Кожен співро-
бітник поліції на всій території Республіки Молдова, незалежно від за-
йманої посади, місцезнаходження, в будь-який час доби має право ви-
магати від громадян і посадових осіб припинення правопорушення та 
дій, що перешкоджають здійсненню повноважень поліції; перевіряти у 
громадян і посадових осіб документи, що посвідчують їх особу безпере-
шкодно використовувати транспортні засоби (крім належать диплома-
тичним представникам) для доставлення до лікувальних установ гро-
мадян, що потребують термінової медичної допомоги, переслідування 
осіб, які вчинили злочини і доставки їх в поліцію; безперешкодно ко-
ристуватися засобами зв›язку, що належать підприємствам, установам, 
організаціям і громадянам, в разі крайньої необхідності [1, с. 463-470].

Система поліції Молдови дещо схожа на систему поліції України, 
але ми можемо стверджувати, що поліція Молдови наділена більшими 
повноваженнями і має більше прав в регулюванні правопорядку.

Таким чином, формування державою засад забезпечення охорони 
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публічного порядку є складним процесом, спрямованим на оновлення, 
удосконалення  законодавства і адаптацію зарубіжного досвіду щодо 
організації засобів, інструментів і методів поліцейської діяльності. Су-
часна модель демократичної, соціальної і правової держави потребує 
нових концептуальних підходів щодо вирішення проблем реалізації 
правоохоронної функції. Тому виключне значення має узагальнення 
досвіду провідних країн світу, щодо управління діяльністю національ-
них поліцейських структур. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Жанар Саулетовна ТУКЕНОВА,
магистрант Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Резюме
Предметом изучения в настоящей статье являются правовые вопросы 

определения субъективной стороны заражения венерическими заболеваниями, 
а также актуальные проблемы правового регулирования вопросов через призму 
отечественного законодательства и зарубежной практики. 

Автор рассматривает проблемные вопросы через призму квалификации 
деяний, влекущих ответственность за заражение венерическими заболевани-
ями или поставление в угрозу их заражения, перечень которых законодатель-
ством Республики Казахстан не определен.

 Рассматривается и анализируется подход  к юридическому обоснованию 
осведомленности, как субъективного признака состава уголовного правонару-
шения, а также эффективность правоприменительной практики отечествен-
ного законодательства в контексте способа уголовной профилактики зараже-
ния венерическими заболеваниями.

Ключевые слова: венерические заболевания, инфекции (заболевания), пере-
даваемые половым путем, знание, информация, осведомленность, виновность.

Summary
The subject of this article is the legal issues of determining the subjective side of 

infection with venereal diseases, as well as current problems of legal regulation of issues 
through the prism of domestic legislation and foreign practice. 

The author considers problematic issues through the prism of qualification of acts 
that entail responsibility for infection with venereal diseases or putting them at risk of 
infection, the list of which is not defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The article considers and analyzes the approach to the legal justification of 
awareness as a subjective feature of the criminal offense, as well as the effectiveness of 
law enforcement practice of domestic legislation in the context of the method of criminal 
prevention of infection with venereal diseases.

Keywords: sexually transmitted diseases, sexually transmitted infections (diseas-
es), knowledge, information, awareness, guilt.

Одной из актуальных проблем квалификации уголовного право-
нарушения, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан «Заражение венерической болезнью», является уста-
новление такого обязательного признака субъективной стороны как 
знание виновным о наличии у него заболевания [1].
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Определенный Уголовным кодексом перечень признаков, об-
разующих состав преступления, не ставит конкретную точку, а лишь 
предполагает многоточие  в вопросах их установления в фактических 
обстоятельствах конкретного дела.

Субъективная сторона – обязательный элемент любого состава 
преступления. С помощью таких юридических признаков, как вина, 
мотив и цель раскрывается содержание субъективной стороны. 

Вина – основной и обязательный признак субъективной стороны 
преступления.

Вина (виновность) как признак преступления предполагает на-
личие у лица соответствующего психического отношения к совершен-
ному им. Такое отношение может выражаться в форме намерения или 
неосторожности. 

Диспозицией части 1 статьи 117 УК РК  предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение уголовного правонарушения лицом, 
знавшим о наличии у него венерического заболевания, то есть харак-
теризует осознанность совершаемого действия.

Аналогичная норма присутствует и в Уголовном кодексе Казах-
ской ССР, утвержденном Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 года[2].

При этом уголовным законодательством, или иными правовыми 
актами не конкретизировано понятие такого «знания», которое,  в дан-
ном случае, используется  в виде синонима слову – «осведомленность».

В Большой российской энциклопедии под редакцией Филатова 
В.П. знание рассматривается, как «результат процесса познания, обычно 
выраженный в языке или иной знаковой форме[8]. Согласно наиболее 
распространённой трактовке в современной эпистемологии, знание – 
это соответствующее реальному положению дел (т.е. истинное), обосно-
ванное фактами и рациональными аргументами убеждение человека».

В толковом словаре Ожегова С.И. знание рассматриваются как 
«результаты познания, научные сведения. Различные области знания. 
Совокупность сведений в какой-нибудь области» [9].

По мнению кандидата философских наук, доцента В.Л. Абушен-
ко: «знание— это полученная определённым способом и упорядочен-
ная некоторым образом информация, которая с различной степенью 
достоверности и объективности отражает в сознании человека те или 
иные свойства существующей действительности, включая информа-
цию как о внешнем мире, так и о самом человеке» [10].

Тем самым, знание, в широком смысле рассматривается  полу-
ченная определённым способом и упорядоченная некоторым образом 
информация, которая с различной степенью достоверности и объек-
тивности отражает в сознании человека те или иные свойства суще-
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ствующей действительности.
Применительно  к положениям статьи 117 УК РК «знание» тракту-

ется как владение достаточными сведениями о наличии признаков, либо 
констатации факта заражения заболеванием из группы венерических.

На практике доказательство «знания» о наличии заболевания 
может быть обеспечено только документальным подтверждением об-
ращения за медицинской помощью, либо фактического лечения.

В комментарии  к Уголовному кодексу Республики Казахстан под 
редакцией Рогова, Рахметова рекомендуется  доказательство «знания» 
трактовать из наличия документального подтверждения[5].

Тем самым, отсутствие вышеуказанного перечня документаль-
ных данных об осведомленности о наличии заболевания, освобождает 
лицо от уголовной ответственности.

Вместе с тем, законодатель предусмотрел исключения из обяза-
тельного требования осведомленности виновного о наличии у него 
венерического заболевания при совершении преступлений, предусмо-
тренных статьями 120 (Изнасилование) и 121 (Насильственные дей-
ствия сексуального характера) УК РК, когда данное обстоятельство, 
независимо от знания или незнания виновного, выступает в качестве 
квалифицирующего признака. 

Тем самым, фактическое заражение, без учета «знания» правона-
рушителя о наличии у него венерического заболевания, значительно 
увеличивает максимальный срок меры наказания от 8 до 12 лет.

При этом, согласно п.13 Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года N 4 «О некоторых вопро-
сах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными 
насильственными действиями сексуального характера»: «виновный, 
знавший о наличии у него в момент изнасилования или совершения 
иных насильственных действий сексуального характера венерического 
заболевания или заболевания ВИЧ/СПИД, подлежит ответственности 
не только по статьям 120 УК или 121 УК, но и - при наличии соответ-
ствующих последствий - за заражение этими заболеваниями[4].

Таким образом, следуя положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 
77 Конституции Республики Казахстан, учитывая положения Норма-
тивного постановления Верховного Суда, правонарушитель, знавший 
о наличии у него заболевания, подлежит уголовной ответственности 
по статьи 120 части 1(тяжкое преступление-максимальное наказание 
до 8 лет лишение свободы)  и по части 1 статьи 117 Уголовного кодек-
са (уголовный проступок-арест до 45 суток).

Тем самым, умышленное заражение венерическим заболеванием 
влечет менее строгую ответственность, чем совершенное «по неосто-
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рожности».
Нормативное постановление Верховного Суда, в данном случае 

как источник действующего права, не только не дает разъяснения в 
части применения судебной практики, но расставляет множество во-
просов и создает предпосылки для коррупционных рисков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Уголовного кодекса «наказа-
ние применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами».

Тем самым наказание за совершение уголовного правонаруше-
ния по статье 117 УК РК, выступает в роли уголовно-правовой профи-
лактики распространения венерических заболеваний на территории 
Республики Казахстан.

Однако неоднозначная позиция  к «знанию» о наличии заболева-
ния ставит вопрос об эффективности такой профилактической меры.

Так лицо, не знавшее о наличии у него венерического заболева-
ния,  заразившее иное лицо, освобождается от уголовной ответствен-
ности в виду отсутствия умысла на фактическое заражение и не пред-
полагавшее наступление таких последствий.

Вместе с тем, лицо, предполагающее о наличии у него венериче-
ского заболевания, в виду ряда характерных признаков, сознательно 
будет избегать медицинского обследования, как основания привлече-
ния к уголовной ответственности  в следствии заражения иного лица 
венерическим заболеванием.

Тем самым, данная норма не только не следует целям справед-
ливого наказания и предупреждения совершения новых правонаруше-
ний, напротив,  позволяет избежать наказания за умышленное зара-
жение венерическим заболеванием и способствует бесконтрольному  
распространению инфекций  с устрашающими масштабами.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
имеет место 376 миллионов новых случаев заражения хламидиозом, 
гонореей, сифилисом или трихомониазом, то есть ежедневно диагно-
стируются около 1 миллиона новых случаев[7].

В 2017 году, по данным официального сайта Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан, зафиксировано 24336 фактов за-
болеваемости инфекциями, передаваемые половым путём, в 2018 году 
-21871 (с учетом добровольного обращения  в медицинские организа-
ции для обследования, не исключает более широкого распростране-
ния заболеваний) [10].

При этом  в органах полиции начато только 10 досудебных рас-
следований по факту заражения венерическими заболеваниями, то 
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есть 0,0002% (2017г.-5, 2018г.-5), которые не нашли логического за-
вершения в суде.

Статистика свидетельствует о несостоятельности уголовно-пра-
вовых мер профилактики венерических заболеваний именно в том вы-
ражении, которое существует в действующем законодательстве и де-
монстрирует  беспомощность правовой системы в обеспечении права 
на охрану здоровья.

Исправление имеющейся ситуации требует, отчасти, конкрети-
зации понятийного аппарата «знания о наличии заболевания».

Кроме того, важным остается вопрос дифференциации мер уго-
ловного наказания из учета особенностей субъективной стороны.

В Уголовном кодексе Российской Федерации диспозиция статьи 
121 (в последней редакции от 01.03.2012 года) аналогична законода-
тельству Республики Казахстан, в части подхода к осведомленности о 
наличии заболевания, где доказательством знания о наличии заболе-
вания служит документальное подтверждение медицинского обследо-
вания, либо наблюдения и лечения.

В уголовном законодательстве Австрии предусмотрена ответ-
ственность за заражение опасными заболеваниями, в том числе и 
СПИД, отдельной нормы для заболеваний, передающихся половым пу-
тем не предусмотрено.

Факт заражения рассматривается как нанесение вреда здоровью 
(телесных повреждений), при этом действия ВИЧ-положительных (но-
сителей опасных заболеваний) подлежат уголовной ответственности 
как при фактическом заражении, так и при угрозе такового.

Обязательность носителя опасного заболевания оповещать поло-
вого партнера о наличии заболевания, даже при наличии добровольного 
согласия на незащищенный секс, выполняет профилактическую роль.

Однако заражение лица даже при отсутствии сведений о соб-
ственном заболевании влечет уголовную ответственность, где макси-
мальное наказание достигает 3-х лет лишения свободы (при наличии 
осведомленности срок наказания ограничен 8 годами).

Прецедентное право Англии  не имеет четких определений осве-
домленности человека о своей серопозитивности. 

При этом, в 2004 году состоялся приговор суда, где мужчина был 
осужден за заражение ВИЧ-инфекций, хотя отсутствовали сведения о 
прохождении им медицинского обследования и тестирования на опре-
деление наличия инфекции до конкретного судебного разбирательства. 

Доказательством осведомленности суд принял то, что виновный 
был предупрежден о возможном ВИЧ-статусе своей бывшей женой, ко-
торая являлась носителем вируса[12].
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Криминализация деяния при осведомленности правонарушите-
ля и отсутствия таковой требует достаточно глубокого исследования с 
учетом так же мирового опыта.

Таким образом, на пути достижения полноценной реализации 
целей уголовного законодательства необходимо  совершенствование 
нормативно-правовой базы, полагаем необходимым принять подза-
конные акты, разъясняющие понятие о «знании-осведомленности о 
наличии заболевания».

Обеспечение эффективной судебно-следственной практики тре-
бует оказание методической и практической помощи правоохрани-
тельным органам, а так же единого целостного подхода к решению 
вопроса, каким может выступить, к примеру, Нормативное постанов-
ление Верховного Суда по преступлениям, связанным с заражением 
венерическими заболеваниями, на основе, к сожалению, фактически  
отсутствующей судебной практики.
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CAUZELE ŞI CONDIȚIILE CRIMINALITĂȚII LATENTE

Gheorghii VARVARICI,
doctorand

Rezumat
În prezentul articol ştiinţific este efectuată analiza cauzelor care influenţează 

apariţia şi evoluţia criminalităţii latente. Pentru realizarea acestui deziderat, autorul 
scoate în evidenţă cauzele obiective şi subiective ale fenomenului investigat, pe care le 
reflectă detaliat prin prisma unei scheme (sinteze). Ca urmare a analizei complexului 
cauzal al criminalităţii latente au fost formulate o serie de concluzii, care pot fi luate în 
calcul la elaborarea şi implementarea sistemului de măsuri preventive ale acestui tip de 
infracţionalitate.

Cuvinte-cheie: criminalitatea latentă; cauzele criminalităţii latente; cauze obiec-
tive ale criminalităţii latente; cauze subiective ale criminalităţii latente; condiţiile crimi-
nalităţii latente.

Summary
This scientific article analyzes the causes that influence the appearance and evo-

lution of latent criminality. In order to achieve this desideratum, the author highlights 
the objective and subjective causes of the researched phenomenon, which he reflects in 
detail through the prism of a scheme (syntheses). As a result of the analysis of the causal 
complex of latent criminality, a series of conclusions were formulated, which can be ta-
ken into account when developing and implementing the system of preventive measures 
of this type of crimes.

Keywords: latent criminality; the causes of latent criminality; objective causes of 
latent criminality; subjective causes of latent criminality; the factors of latent criminality.

Cunoaşterea criminalităţii latente este condiţionată, în primul rând, 
de necesitatea stabilirii şi diminuării proporţiilor sale reale. Însă între etapa 
cunoaşterii şi aprecierii criminalităţii şi etapa organizării luptei cu ea este 
obligatorie etapa identificării şi analizei cauzelor acestui fenomen. În acelaşi 
timp, cunoaşterea cauzelor latenţei criminalităţii are o semnificaţie teoretică 
şi practică deosebită.

În general, prin cauză se are în vedere fenomenul care generează sau 
produce un alt fenomen, numit „consecinţă”. Fenomenul (consecinţa) care a 
survenit în urma influenţei cauzei (cauzelor) depinde de anumite condiţii. 
Una şi aceeaşi cauză poate provoca diferite urmări, în funcţie de influenţa 
asupra acesteia a diverselor condiţii [1, p. 531].
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Corelaţia dintre cauză şi condiţii este obligatorie sau, cu alte cuvinte, 
în prezenţa anumitor condiţii cauza va conduce în mod inevitabil la surveni-
rea urmării. Capacitatea de a genera urmări deosebeşte cauzalitatea de alte 
categorii de determinante.

Prin cauze care provoacă latenţa infracţiunilor urmează de avut în ve-
dere ansamblul circumstanţelor (factorilor) cu caracter social, juridic şi de 
altă natură care împiedică constatarea, înregistrarea şi evidenţa infracţiuni-
lor, precum şi descoperirea completă a acestora. În cele din urmă, din şirul 
acestor factori fac parte şi anumite lacune în activitatea organelor de drept 
şi a celor de supraveghere şi control cu atribuţii şi competenţe specifice în 
domeniul investigării infracţiunilor şi identificării persoanelor care le-au co-
mis, înregistrării şi evidenţei acestora, exercitării justiţiei etc.

Criminalitatea latentă, ca fenomen social distinct, este generată de an-
samblul cauzelor comune specifice părţii înregistrate a criminalităţii, fiind 
determinată de aceiaşi factori sociali, economici, juridici, politici, psihologici 
etc. Totodată, partea latentă a criminalităţii, reieşind din dimensiunile cri-
minologice ale acesteia, depăşeşte cu mult consecinţele provocate de crimi-
nalitatea înregistrată. În acelaşi timp, este important de menţionat că însăşi 
latenţa constituie unul din principalii factori care fac parte din complexul 
cauzal al criminalităţii.

Analizând problema cauzalităţii latenţei fenomenului criminalităţii 
este inadmisibil de a confunda cauzele comiterii infracţiunilor cu cauzele 
tăinuirii acestora. În ultimul caz este vorba despre aspectele ce se referă la 
infracţiunea comisă şi probabilitatea ca aceasta să rămână în afara reacţiei 
oficiale a organelor de drept. În ceea ce priveşte cauzele comiterii infrac-
ţiunilor, indiferent de faptul dacă au devenit sau nu au devenit cunoscute 
organelor de drept, acestea nu se deosebesc una de alta.

Abordările teoretice consacrate cauzalităţii criminalităţii latente per-
mit de a evidenţia cele mai răspândite cauze şi condiţii ale acestui fenomen. 
Totuşi, până a trece nemijlocit la acest subiect, este important de a efectua 
divizarea internă a respectivei categorii de cauze, fiind vorba despre două 
grupuri: 1) obiective, care nu depind de voinţa subiectului; 2) subiective, care 
depind de voinţa persoanei şi se reflectă în acţiunea sau inacţiunea aceste-
ia. Prin urmare, poate fi prezentată următoarea schemă (sinteză) a cauzelor 
care generează latenţa criminalităţii.

I. Cauze generale ale latenţei criminalităţii, la care urmează de atri-
buit:

1. Nivelul pericolului social al infracţiunii comise. 
2. Nivelul conştiinţei juridice: a) conştiinţa moral-juridică a populaţiei; 

b) conştiinţa juridică şi profesională a funcţionarilor organelor de drept.
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3. Caracterul şi gravitatea consecinţelor infracţiunilor şi aprecierea lor 
de către victime, martori şi alte persoane interesate. 

În funcţie de cauzele menţionate, pot fi evidenţiate câteva tipuri de 
criminalitate obiectiv-latentă:

1. Infracţiuni care nu au ajuns în sistemul de evidenţă din cauza necoor-
donării acţiunilor organelor departamentale care înregistrează infracţiunile.

2. Infracţiuni care nu au fost înregistrate din cauza imperfecţiunii le-
gislaţiei care reglementează ordinea de evidenţă a infracţiunilor. În prezent, 
evidenţa infracţiunilor este reglementată de Legea nr. 216 din 29.05.2003 
cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a in-
fracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni 
[2]. Reieşind din conţinutul legii, se constată faptul că prevederile de bază 
ale acesteia nu permit de a reflecta în mod obiectiv criminalitatea reală în 
sistemul de evidenţă statistică.

3. Infracţiuni pe care nu le cunoaşte nimeni. De regulă, este vorba de-
spre infracţiuni comise din imprudenţă. Pe lângă infracţiunile comise din 
imprudenţă, în grupul respectiv pot fi incluse infracţiunile soldate cu pagube 
nesemnificative, deseori necunoscute persoanei care le-a comis în legătură 
cu interpretarea eronată a acestora ca nefiind cu caracter infracţional.

4. Fapte pe care le cunoaşte doar infractorul. La această categorie pot 
fi atribuite cazurile comiterii infracţiunilor în privinţa persoanelor aflate 
în stare de ebrietate, bolnavilor psihic, copiilor etc. La ele se mai referă, de 
exemplu, faptele de corupere pasivă comise de funcţionari publici din dome-
niul educaţiei, ocrotirii sănătăţii, culturii etc. [3, p. 24].

Practic aceleaşi motive se află la baza nivelului sporit de latenţă al 
infracţiunilor informatice. Conform unor evaluări ale experţilor, „...nivelul 
latenţei infracţiunilor informatice îl constituie 90%, iar din cele 10% înre-
gistrate sunt descoperite doar 1%...” [4, p. 28].

Eficienţa luptei cu criminalitatea latentă depinde în mare parte de ati-
tudinea populaţiei faţă de persoanele care încalcă legea. Majorarea număru-
lui funcţionarilor din cadrul organelor de drept nu poate fi nelimitată. Chiar 
şi completarea maximă a numărului statelor de personal, cu repartizarea op-
timă a sarcinilor nu va fi suficientă pentru descoperirea fiecărei infracţiuni. 
Reuşita luptei cu astfel de fapte este determinată, în primul rând, de atitudi-
nea celor din jur faţă de acţiunile făptaşului.

Neprotejarea persoanelor care ajută la înfăptuirea justiţiei împotriva 
influenţelor ilegale, prin acte de corupere, izolare temporară, şantaj şi chiar 
prin înlăturare fizică le determină să se eschiveze de la îndeplinirea dato-
riei cetăţeneşti. Despre acest fapt mărturisesc rezultatele unor sondaje ale 
populaţiei. Astfel, 34,8% din persoane intervievate au răspuns că dacă ar 
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deveni martori ai comiterii unor infracţiuni, nu ar comunica organelor de 
drept despre cele întâmplate [5, p. 103].

Urmează de specificat că potrivit art. 3 al Legii nr. 105-XVI din 
16.05.2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul 
penal [6], măsurile de protecţie pot fi aplicate doar în cazul infracţiunilor 
grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Astfel, participanţii la pro-
ces în legătură cu infracţiunile uşoare sau mai puţin grave nu pot beneficia 
de protecţie. În aceste condiţii, lipsa măsurilor de protecţie a participanţilor 
la procesul penal contra influenţărilor din partea persoanelor care au comis 
infracţiuni îi poate determina să se eschiveze de la îndeplinirea obligaţiei 
de a face declaraţii, fapt care constituie o piedică serioasă în activitatea de 
investigare a infracţiunilor. 

Reieşind din cele menţionate şi luând în considerare faptul că declara-
ţiile participanţilor la procesul penal au o mare importanţă pentru tragerea 
la răspunderea penală a făptuitorilor, propunem completarea art. 3 al Legii 
nr. 105 din 16.05.2008, astfel încât şi participanţii la proces care favorizea-
ză descoperirea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave să beneficieze de 
protecţie corespunzătoare.

II. Cauzele obiective ale criminalităţii latente, la care se referă: 1) sta-
rea sănătăţii victimei sau a martorului infracţiunii, motiv pentru care nu a 
fost posibilă sesizarea organelor de drept cu privire la infracţiunea comisă 
(de exemplu, victima se afla în stare inconştientă sau avea pierderi tempora-
re de memorie); 2) se afla în locuri unde era dificil sau imposibil de a lua le-
gătura cu reprezentanţii organelor de drept; 3) avea insuficientă informaţie 
despre infracţiune (a văzut doar fuga persoanei de la locul faptei), de aceea 
nu a putut califica un astfel de comportament ca fiind infracţional; 4) despre 
infracţiunea comisă nu cunoaşte nici infractorul şi nici victima; 5) decesul 
victimei.

III. Cauze subiective ale criminalităţii latente pot fi următoarele: 1) 
lipsa încrederii din partea victimelor sau a martorilor în perspectiva desco-
peririi infracţiunii; 2) nihilismul juridic, în particular convingerea deplină că 
organele de drept nu vor reacţiona la informaţia privind infracţiunea comisă 
şi, din aceste considerente, nu este oportun de a pierde timpul în zadar; 3) 
existenţa verosimilităţii descoperirii unor fapte reprobabile sau ilicite, comi-
se cândva de victimă sau de martor; 4) tendinţa „de a se răfui” cu infractorul 
cu propriile forţe; 5) frica faţă de infractori, care ar putea ulterior să se răz-
bune pe victimă sau pe membrii săi de familie; 6) compătimirea infractoru-
lui, în special dacă infracţiunea este comisă de către un minor, o persoană în 
etate sau de o persoană bine cunoscută; 7) lipsa dorinţei de a da publicităţii 
unele aspecte intime care rezultă din conţinutul faptelor infracţionale săvâr-
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şite, mai ales în cazurile violurilor; 8) persoana consideră prejudiciul cauzat 
prin comiterea infracţiunii ca fiind nesemnificativ şi nu doreşte să piardă 
timpul pentru comunicarea cu reprezentanţii organelor de drept; 9) frica 
sau neîncrederea unor persoane, care în trecut au fost victime sau martori ai 
unei infracţiuni comise de reprezentanţii organelor de drept.

Criminalitatea tăinuită, denumită şi criminalitate latentă artificia-
lă, adică determinată subiectiv – reprezintă ansamblul infracţiunilor care, 
deşi au fost anunţate organelor de urmărire penală sau le sunt cunoscute 
acestora, din diferite motive nu au fost ilustrate în datele statisticii oficiale 
a criminalităţii. Existenţa acestei categorii de criminalitate se explică prin: 
neexaminarea declaraţiilor privitoare la infracţiunile comise; aprecierea 
incorectă a faptei; luarea unei decizii procesuale greşite, inclusiv referinţa 
greşită la articolele Codului procesual penal; necompletarea fişei de eviden-
ţă primară a infracţiunii; comiterea greşelilor de calcul la centralizarea şi 
gruparea datelor statistice şi chiar prin defectarea maşinilor electronice de 
calcul. Uneori criminalitatea latentă artificială este determinată de încălca-
rea principiilor de evidenţă a infracţiunilor. În general, această parte a „cifrei 
negre” a criminalităţii este atât rezultatul intenţiei, cât şi al imprudenţei şi 
lipsei de profesionalism a celor care sunt obligaţi să lupte cu criminalitatea. 
O anumită influenţă asupra acestui tip de criminalitate o au subiecţii care 
oferă date statistice organelor ierarhic superioare şi surselor mass-media.  
Uneori aceşti subiecţi îşi pun drept scop de a arăta sporirea sau reducerea 
numărului total de infracţiuni, îmbunătăţirea descoperirii acestora etc. [7, p. 
197-198].

Astfel, latenţa artificială este condiţionată atât de problemele legate 
de înregistrare, evidenţă şi notele statistice cu privire la criminalitate, cât 
şi de lacune în activitatea organelor de drept, toleranţa excesivă, abuzuri şi 
neglijenţă din partea persoanelor responsabile să realizeze funcţiile de in-
vestigare şi descoperire a infracţiunilor.

Una din principalele probleme ce ţine de asigurarea procesului de con-
tracarare a criminalităţii este organizarea înregistrării şi evidenţei infracţiu-
nilor. La rândul său, aceasta joacă un rol determinant în colectarea şi reflec-
tarea obiectivă a indicatorilor privind starea criminalităţii şi a controlului 
real al acesteia. Totuşi problema veridicităţii indicatorilor respectivi rămâne 
a fi una destul de dificilă pentru majoritatea statelor [8, p. 70; 9, p. 122].

Este incorect de a pune responsabilitatea pentru starea de fapt a cri-
minalităţii doar pe seama organelor de drept, care au în calitate de sarcină 
prioritară organizarea procesului de prevenire şi combatere a fenomenului 
infracţional. Profesionalismul insuficient şi resursele neadecvate generea-
ză indicatori reduşi de descoperire a infracţiunilor, fapt care influenţează 
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negativ evoluţia fenomenului criminalităţii latente. Aceasta, la rândul său,  
precum şi goana după majorarea procentului de descoperire, îi determină 
pe unii funcţionari să ajusteze indicatorii reali ai infracţiunilor comise la in-
dicatorii doriţi sau solicitaţi de anumiţi factori de decizie [10, p. 106-107].

Prin urmare, se constată că situaţia actuală cu privire la înregistrarea 
şi evidenţa infracţiunilor încă nu corespunde pe deplin cerinţelor înaintate, 
deoarece acest proces derogă de la principiul imparţialităţii şi obiectivităţii, 
denaturând astfel imaginea reală a fenomenului criminalităţii [10, p. 107]. 

Reieşind din contextul menţionat, considerăm necesar de a revizui 
criteriile de apreciere a activităţii organelor de drept care desfăşoară lupta 
cu criminalitatea. Aceste criterii trebuie să reflecte procesul de prevenire şi 
combatere a fenomenului infracţional nu doar prin prisma indicatorilor can-
titativi, ci şi ai celor calitativi. Astfel, aprecierea activităţii organelor de drept 
nu trebuie să se bazeze doar pe indicatorii generali de descoperire a infrac-
ţiunilor, ci şi pe indicatorii de descoperire a infracţiunilor latente. În acelaşi 
timp, la baza aprecierii activităţii lor nu ar trebui să stea indicatorii cantita-
tivi ai măsurilor aplicate, ci calitatea organizării şi implementării acestora, 
potenţialul preventiv şi eficienţa activităţii desfăşurate din punctul de vede-
re al perspectivelor pe termen scurt şi lung, inclusiv influenţa respectivelor 
măsuri asupra stării criminalităţii şi a situaţiei criminogene în ansamblu.

Cauzele obiective şi subiective ale criminalităţii latente artificiale (tăi-
nuite de către organele de drept) sunt legate exclusiv de activitatea profesi-
onală a reprezentanţilor respectivelor organe. Din aceste considerente, ele 
se deosebesc calitativ de cauzele criminalităţii latente naturale (tăinuite de 
către victimă). 

Aşadar, la categoria cauzelor obiective ale criminalităţii latente artifici-
ale pot fi atribuite: 1) supraîncărcarea angajaţilor organelor de drept cu di-
verse sarcini şi activităţi, fapt care împiedică examinarea deplină şi calitativă 
a sesizărilor despre infracţiuni [11]; 2) baza materială precară şi asigurarea 
tehnică insuficientă a funcţionarilor organelor de drept, ceea ce îngreunează 
activitatea acestora; 3) indicaţiile factorilor de decizie privind necesitatea di-
minuării artificiale a numărului de infracţiuni înregistrate; 4) nivelul scăzut 
de pregătire profesională a funcţionarilor, din care motiv nu sunt în stare să 
constate şi/sau să descopere infracţiunea; 5) aprecierea activităţii organelor 
de drept în baza indicatorilor cantitativi de descoperire a infracţiunilor.

La factorii de ordin obiectiv, care contribuie la latenţa infracţiunilor, 
urmează a atribui şi asigurarea tehnico-materială insuficientă a subdivizi-
unilor de investigare operativă, dar şi a organelor de drept în ansamblu. Se 
răsfrânge negativ asupra activităţii lor insuficienţa mijloacelor tehnice spe-
ciale, mijloacelor de transport, mijloacelor moderne de asigurare informaţi-
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onală, a tehnicii criminalistice etc.
În calitate de cauze subiective ale infracţiunilor tăinuite de către repre-

zentanţii organelor de drept pot fi: 1) lipsa dorinţei de a înregistra infracţi-
uni greu de descoperit şi a celor fără perspectivă judiciară, din temerea de a 
influenţa diminuarea procentului infracţiunilor descoperite, fapt care poate 
avea urmări negative pentru unii funcţionari sau pentru organul de drept în 
ansamblu; 2) atitudinea neglijentă faţă de activitatea profesională, determi-
nată de indolenţă sau de alte circumstanţe; 3) perceperea eronată a intere-
selor de serviciu, exprimată prin tendinţa de a înregistra indicatori buni în 
activitate; 4) erori de calificare a acţiunilor ilegale şi, prin urmare, refuzuri 
nemotivate de pornire a urmăririi penale; 5) camuflarea infracţiunilor de 
către reprezentanţii organelor de drept din motive legate de corupţie; 6) pa-
sivitatea angajaţilor organelor de drept în relevarea şi descoperirea infracţi-
unilor comise; 7) indolenţa şi lipsa dorinţei de a investiga cauzele dificile din 
punctul de vedere al probării infracţiunii.

De asemenea, urmează a avea în vedere faptul că deseori o influen-
ţă negativă asupra respectivului fenomen o au următorii factori: standar-
dele comportamentului profesional specific unor angajaţi ai subdiviziunilor 
poliţieneşti sau ai altor organe de drept; timpul parvenirii informaţiei (de 
exemplu, acesta coincide cu începutul sau cu sfârşitul perioadei de perfec-
tare a dărilor de seamă); anumite trăsături specifice personalităţii infracto-
rului sau victimei; nivelul calificării profesionale, precum şi atitudinea per-
soanei care recepţionează şi înregistrează sesizări sau alte informaţii despre 
infracţiuni, inclusiv a persoanei care ia decizii ce produc efecte juridice în 
urma examinării acestor informaţii (pornirea sau refuzul de a porni urmări-
rea penală etc.).

Astfel, reacţia organelor de drept la informaţiile cu privire la infracţiuni 
trebuie să se bazeze pe respectarea strictă a prevederilor legislaţiei procesu-
al-penale şi a actelor normative care reglementează înregistrarea şi evidenţa 
deplină a informaţiei parvenite. La rândul său, aceasta ar permite calificarea 
prealabilă a faptei ca fiind sau nefiind infracţională şi, respectiv, luarea unei 
decizii care produce efecte juridice.

În urma analizei principalelor cauze ale criminalităţii latente pot fi 
evidenţiate următoarele concluzii: 1) cauzele manifestării latenţei au un 
caracter obiectiv-subiectiv, fiind condiţionate de un complex de factori cu 
caracter economic, ideologic, politic, juridic etc. Respectivele infracţiuni, la 
fel ca şi toate fenomenele subterane, apar ca urmare a rolului diminuat al 
statului în gestionarea relaţiilor sociale, fie în rezultatul unor erori ale unei 
astfel de gestionări; 2) cauzele respective apar de sine stătător, indiferent de 
fenomenele care determină criminalitatea în ansamblu.
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Stereotipurile de gen emoţionale, sexuale şi psihologice 
încep în momentul în care doctorul spune: „Este o fată.”
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Viaţa nu este o competiţie între bărbaţi şi femei. Este o colaborare. 

David Alejandro Fearnhead

REZUMAT
Prezentul studiu vizează dintr-o perspectivă teoretico-dogmatică, ca-

drul conceptual reglementat de legislaţia internaţională şi naţională privind 
aplicarea principiilor în materia drepturilor omului şi anume, asigurarea 
egalităţii de gen la formarea şi perfecţionarea profesională a angajatelor din 
cadrul organelor de drept. Garantarea dreptului la egalitate de tratament şi 
şanse ale femeilor şi bărbaţilor din perspectiva genului, se concentrează pe 
aplicarea sa în dreptul muncii şi al securităţii sociale - lăsând în afara abor-
dărilor, multe aspecte ale dreptului constituţional, drept civil, drept penal sau 
drept administrativ, motiv, care stragnează cultivarea respectului faţă de ro-
lul legii în realizarea protecţiei drepturilor omului, asigurării valorilor unui 
stat de drept, creşterii economice şi durabilităţii societăţii în general

Cuvinte-cheie: femei, discriminare, egalitate, raporturi juridice de 
muncă

SUMMARY
This study aims from a theoretical-dogmatic perspective, the concep-

tual framework regulated by international and national legislation on the 
application of human rights principles, namely, ensuring gender equality in 
the training and professional development of the employed women within 
the law enforcement institutions.  Guaranteeing the right to equal treatment 
and opportunities of women and men from a gender perspective focuses on its 
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application in labor and social security law - leaving out many approaches to 
constitutional law, civil law, criminal law or administrative law, reason, which 
seeks to cultivate respect for the role of the law in achieving the protection of 
human rights, ensuring the values of the rule of law, economic growth and the 
sustainability of society in general.

Keywords: women, discrimination, equality, labour relationships

Introducere. Egalitatea de gen reprezintă un angajament central în 
preambulurile multitudinii de instrumente, constituţii care vizează dome-
niul drepturilor omului, este un drept fundamental a unei societăţi democra-
tice, înseamnă oportunităţi şi responsabilităţi egale pentru fiecare femeie şi 
bărbat întru sporirea abilităţii, integrării şi perfecţionării socio-profesionale.

Competenţa profesională a angajatelor, implicarea cu seriozitate în re-
alizarea activităţilor specifice funcţiei ocupate din cadrul organelor de drept 
şi rapiditatea cu care se răspunde solicitărilor acestora nu reprezintă numai 
vorbe, deziderate menite să se regăsească în cuvinte introductive frumos ar-
ticulate, ci sunt ţinte concrete care trebuie să fie realizate. 

Funcţiile ocupate de femei se află în faţa unor noi provocări, generate 
în principal de nevoia de adaptare la o realitate complexă, în care compe-
titivitatea capătă noi valenţe şi formarea profesională reprezintă garantul 
realizării acesteia.

Cercetare știinţifică. Odată cu ratificarea Convenţiei ONU privind eli-
minarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), semnarea 
şi angajarea plenară în realizarea Platformei de la Beijing şi a Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv Acordului de Asociere cu UE, Republica 
Moldova şi-a asumat la nivel internaţional, alături de alte preocupări majore, 
obiectivul asigurării egalităţii de gen în toate domeniile vieţii social-econo-
mice. [1, p. 4] 

La nivel naţional, asigurarea principiului egalităţii de sex/gen a fost 
substanţial îmbunătăţit în ultimul an, în special, în viaţa publică şi politică. 
Această reflectare a evenimentelor marchează o nouă etapă de maturitate 
pentru ţara noastră şi o nouă realitate cu care doamnele angajate din cadrul 
organelor de drept vor interacţiona. 

Alegerile parlamentare din 2019 s-au desfăşurat în premieră în con-
formitate cu sistemul electoral mixt adoptat în anul 2017, considerat mai 
puţin favorabil reprezentării politice a femeilor.[2, p. 4] A fost introdusă 
cota de reprezentare şi prevederile de plasament, care presupun ca listele 
de candidaţi pentru alegerile locale sunt întocmite respectându-se cota mi-
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nimă de 40% pentru ambele sexe, iar poziţionarea candidaţilor pe liste se 
face conform formulei: minim patru candidaţi pentru fiecare gen la fiecare 
10 locuri. [3, art. 46, alin. 3)]   Cu toate acestea, au fost alese 26 de femei de-
putate (cu 5 mai multe faţă de alegerile din 2014). 

 În contextul abilitării economice a femeilor, în 2019, Guvernul a apro-
bat extinderea Programului Femei în afaceri, până în anul 2022. [4] 

Cu toate acestea, femeile continuă să fie subreprezentate la nivelul fo-
rurilor politice înalte, în funcţii de conducere din autorităţi publice centrale 
şi locale, deşi deţin o educaţie superioară şi calificări profesionale avansate. 
În acest context, menţionăm faptul, că prin prisma respectării standardelor 
nediscriminării, a actelor normative sau a proiectelor de acte normative, au 
fost identificate mai multe probleme care împiedică asigurarea de facto a 
nediscriminării şi egalităţii de gen în crearea, dezvoltarea şi formarea profe-
sională a femeii. 

Printre problemele constatate care, direct sau indirect, au drept 
consecinţă discriminarea pe criteriu de sex/gen în formarea profesională a 
angajatelor în cadrul instituţiilor de drept sunt următoarele: - lipsa măsuri-
lor corespunzătoare care ar permite şi încuraja îmbinarea armonioasă 
a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale, precum şi refuzul de angajare 
a persoanei cu responsabilităţi familiale;

Atât în rândul bărbaţilor, cât şi a femeilor, există percepţia că o funcţie 
mai înaltă ierarhic, va presupune şi o dedicare mai intensă a femeilor în 
activităţile profesionale, iar acest fapt ar putea determina neglijarea familiei. 
Astfel, în acest sens, persistă aspectul tradiţionalist privind rolul femeii 
în gospodărie. Actualmente, insuficienţa serviciilor de îngrijire a copiilor la 
etapa preşcolară, precum şi participarea redusă a bărbaţilor în creşterea şi 
educaţia copiilor creează mari obstacole în calea afirmării profesionale a 
femeilor şi implicării acestora în activităţi publice şi politice.  Un caz elocvent 
îl specificăm în cauza nr. 216/18, unde, petiţionara a susţinut că, într-un in-
terviu de recrutare, angajatorul i-ar fi comunicat că nu se potriveşte funcţiei, 
pentru că are doi copii mici, iar programul de lucru de la 09:00- 21:00, care 
necesită implicare deplină.[5]

Pandemia COVID-19 a dezvăluit, şi în acelaşi timp, a agravat 
inegalităţile în divizarea responsabilităţilor de îngrijire. Sistarea activităţii 
instituţiilor de învăţământ a determinat o suprasolicitare a părinţilor, în mod 
special a femeilor. Această măsură a relevat faptul că zilele de lucru, îndeo-
sebi a părinţilor care practică lucrul la distanţă, sunt puţin compatibile cu 
îngrijirea copiilor şi a adulţilor dependenţi. Dacă considerăm supravegherea 
activităţii şcolare la distanţă a copiilor, atunci volumul muncii de îngrijire la 
domiciliu creşte exponenţial. Datele arată că în perioada crizei COVID-19, 
peste 50% dintre femei au dedicat mai multe ore lecţiilor cu copiii şi şi-au 
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asumat munca cea mai solicitantă în gospodărie. [6, p. 4]
Un alt criteriu ar fi limitarea aplicării garanţiilor pentru persoane-

le care aveau raporturile de muncă suspendate la data intrării în vigoare 
a Legii nr. 270/2018. [7] La data de 29 noiembrie 2019, în adresa Consi-
liului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii  
(CPEDAE) a parvenit solicitarea Curţii Constituţionale în vederea emiterii 
unui aviz referitor la excepţia de neconstituţionalitate a alin. (5) al art. 27 
din Legea nr. 270/2018. Din prevederile sus citate, Consiliul a observat că 
garanţiile de menţinere a salariilor care după intrarea în vigoare a legii s-au 
micşorat, nu se aplică persoanelor care la acea dată aveau contractele indi-
viduale de muncă/raporturile de serviciu suspendate, astfel fiind afectate 
nejustificat anumite categorii de subiecţi. Consiliul a constatat că situaţia 
creată de legiuitor la alin. (5), art. 27 din lege constituie discriminare indi-
rectă în câmpul muncii pentru următoarele categorii de persoane care, la 
1 decembrie 2018, aveau contractele individuale de muncă/raporturile de 
serviciu suspendate: (i) pe criteriu de sex a femeilor care se aflau în conce-
diu de maternitate; (ii) pe criteriu de gen a femeilor care se aflau în conce-
diu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 4 ani; (iii) pe criteriu de 
stare a sănătăţii a persoanelor care aveau contractul de muncă suspendat 
pe motiv de boală sau traumatism; (iv) discriminare prin asociere pe crite-
riu de dizabilitate/stare a sănătăţii a persoanelor care îngrijesc un copil cu 
dizabilităţi sau un membru bolnav al familiei.

O altă problemă de discriminare reţinută vizează criteriul produce-
rii şi difuzării publicităţii sexiste. Termenul «sexist» este un termen nou 
pentru legislaţia Republicii Moldova şi întâlnindu-l pentru prima dată, mulţi 
îl confundă cu termenul „sexualitate”, ce este greşit, necătând la faptul că 
aceste două cuvinte au o rădăcină comună. Sexualitatea însuşi nu are nimic 
comun cu discriminarea pe gen şi se defineşte ca totalitatea însuşirilor mor-
fologice, fiziologice şi psihologice care caracterizează sexele. Sexualitatea 
ţine de natura umană şi nu este interzisă în publicitate, doar dacă aceasta nu 
poartă cu caracter sexist sau amoral.

Prin implimentarea Legii nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, s-a permis de a ,,lupta” efectiv cu aşa for-
mă de discriminare ca „sexismul”. Menţionăm că:

I. În Legea cu privire la publicitate au fost introduse următoarele mo-
dificări şi completări: [8]

1. În art. 1 definiţia „publicitate neadecvată” după cuvîntul „amorală” 
s-a completat cu cuvîntul „sexistă”. Cu alte cuvinte publicitatea sexistă la fel 
ca şi publicitatea amorală, neonestă, neautentică, camuflată a fost definită ca 
publicitate neadecvată şi a fost interzisă. 

2. Legea a fost completată cu un nou articol 111, publicitatea sexistă 
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cu următorul conţinut: 1) Se consideră sexistă publicitatea care: a) prezintă 
femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în situaţii umilitoare sau degradan-
te, violente şi care ofensează demnitatea umană; b) promovează steriotipuri 
sexiste în scop discriminatoriu, cu menţinerea percepţiei tradiţionale asupra 
femeii drept o fiinţă slabă, vulnerabilă şi dependentă, avînd o poziţie socială 
inferioară. (2) Publicitatea sexistă este interzisă. 

II. Alin. (6) al art. 364 (Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate) 
din Codul Contravenţional al RM Nr. 218-XVI din 24.10.2008 (MO RM, 2009, 
Nr. 3–6, art.15), după cuvîntul ,,amorale” s-a completat cu cuvîntul „sexist”.

În ce priveşte procedura de atragere la răspundere pentru încălcarea 
acestei dispoziţii legale, aceasta a rămas nemodificată, şi anume potrivit art. 
404/1 din Codul Contravenţional, Consiliul Concurenţei este agentul con-
statator al contravenţiei prevăzuite la art.364 alin. (6) Cod Contravenţional. 
Personalul abilitat cu funcţii de control al Consiliului Concurenţei este în 
drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale, iar Procesele-
verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei 
de judecată competente. Orice altă autoritate de stat sau organizaţii negu-
vernamentale pot să constate încălcarea însă pentu a atrage la răspundere 
aceaştia urmează să sesizeze Consiliul concurenţei.

Reglementarea ineficientă a mecanismului de sancţionare a 
hărţuirii sexuale în relaţiile de muncă cu superiorii. Conform cercetării 
Comisiei Europene privind hărţuirea sexuală la locul de muncă, [9, p. 23] 
femeile care lucrează în companii dominate de bărbaţi sunt mai vulnerabile 
la hărţuire sexuală. Situaţia inversă a fost atestată în companiile dominate de 
femei, unde mai mulţi bărbaţi au raportat cazuri de hărţuire sexuală compa-
rativ cu colegele lor. Astfel, problema se evidenţiază la capitolul neimplicării 
egale a femeilor şi bărbaţilor în câmpul muncii – în general, cât şi în funcţiile 
de conducere – în special. Asigurarea echilibrului de gen în funcţiile de con-
ducere va contribui la diminuarea incidenţei hărţuirii sexuale.

Chestionarea – instrument de identificare a incidenţei hărţuirii 
sexuale la locul muncii și a situaţiilor nocive de muncă. La nivel euro-
pean deja s-a recurs la aplicarea chestionării persoanelor angajate ca şi un 
instrument de colectare a datelor dezagregate cu referire la amploarea fe-
nomenului hărţuirii sexuale. Astfel, actorii în domeniul egalităţii de gen s-au 
propunţat cu privire la unele recomandări: completarea Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii cu prevederi ce 
vizează atribuţia de monitorizare a fenomenului hărţuirii sexuale prin apli-
carea chestionării anonime a persoanelor angajate şi  completarea Codului 
Muncii, articolul 10, pct. 2, lit. f7cu obligaţia angajatorilor/ angajatoarelor de 
a organiza sondaje anuale în rândul personalului, pentru a identifica severi-
tatea incidenţei fenomenului hărţuirii în raporturile de muncă şi cu cea de 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

619

a face public raportul constatărilor şi a nivelului de implementare a regula-
mentului de combatere a hărţuirii sexuale la locul muncii. [9, p. 20]

Astfel că, necesitatea completării Legii nr. 5 cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi cu obligaţia angajatorului/angaja-
toarei de a stipula în acordurile colective de muncă a prevederilor ce vin 
direct să reducă manifestarea hărţuirii în câmpul muncii, este una indin-
spendabilă. Actualmente, articolul 10 a respectivei Legi prevede cooperarea 
angajatorului cu angajaţii şi reprezentanţii sindicatelor, inclusiv prin speci-
ficarea inserării obligatorii a procedurilor de asigurare a egalităţii de gen în 
acordurile individuale de muncă, în cele colective de muncă şi în convenţiile 
colective. Hărţuirea sexuală este un subiect pe care Sindicatele ar trebui să-l 
abordeze în mod activ, deoarece vizează, de cele mai multe ori, relaţiile de 
subordonare la locul de muncă. Astfel, completarea art. 10, pct. 2 a Legii nr. 
5 cu prevederea expres a obligaţiei de a integra în acordurile colective de 
muncă şi cele de convenţii colective a procedurilor necesare de diminuare a 
manifestării hărţuirii sexuale în raporturile de muncă se impune.

 De menţionat că mai mult de 1/3 din ţările europene au integrat pre-
vederi specifice de combatere a fenomenului respectiv în colective de muncă 
(cazul Slovaciei, Danemarcei, Franţei, Italiei etc.). În Danemarca cca 80% din 
lucrători (100% în sectorul public şi 70% în sectorul privat) sunt protejaţi 
prin acorduri colective, care abordează foarte specific violenţa, hărţuirea, 
stresul la locul de muncă. [10, p. 21]

Aplicarea principiului egalităţii de gen la formarea şi perfecţionarea 
profesională a angajatelor din cadrul organelor de drept rezultă şi din ela-
borarea şi implementarea unui mecanism eficient de combatere a hărţuirii 
sexuale şi de creare a unui mediu sigur de activitate. În acest sens, se con-
sideră a fi oportună şi necesară organizarea anuală a instruirilor privind 
fenomenul hărţuirii sexuale de către Inspectoratul de Stat al Muncii în ca-
drul instituţiilor de drept ale statului. Astfel că, activităţile de instruire atât a 
personalului instituţiei, cât şi a conducătorilor acestora, va contribui direct 
la: conştientizarea gravidităţii fenomenului şi a efectelor acestuia, sporirea 
nivelului de încredere şi curaj pentru a raporta toate formele de hărţuire 
sexuală, nu doar cele grave, sesizarea activă a organelor mandatate de exa-
minarea cazurilor de hărţuire sexuală.

Constatări esenţiale. „Lupta pentru egalitate este strâns legată de lup-
ta pentru dreptate socială în lumea muncii”. Guy Ryder, Directorul General al 
OIM, Ziua Internaţională a Femeii 2014

Piaţa muncii, disparitate salarială de gen. Datele Raportului Anual 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public pentru anul 
2019, [11 p. 19] denotă faptul că ponderea femeilor în funcţii/posturi diferă 
pe niveluri de administrare, astfel că:
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1. Distribuţia pe gen în administraţia publică: femei- 17554 (45,2%), 
bărbaţi- 21247 (54,8%);

2. Distribuţia pe gen în funcţiile publice, fără funcţiile publice cu statut 
special:

 – femei- 10633 (74,2%), bărbaţi- 3702 (25,8%);
3. Distribuţia pe gen în funcţiie publice cu statut special: femei (19,6%), 

bărbaţi- (80,4%).
Funcţiile publice cu statut special sunt în mare parte ,,masculinizate”, 

corespunzând unor autorităţi de forţă (gen poliţie, armată etc.), ale căror 
angajaţi sunt în mare parte, bărbaţi (80,4%). Prin urmare, din datele pre-
zentate de autorităţile publice rezultă un dezechilibru semnificativ între 
funcţiile publice şi cele cu statut special, raportul de reprezentare a femeilor 
fiind, practic, inversat.

 În ceea ce priveşte funcţiile publice de conducere de nivel superior, în 
anul 2019 situaţia s-a echilibrat în favoarea femeilor în raport cu anul 2018: 
51,6% sunt femei, iar 48,4% sunt bărbaţi;

Datele prezentate de autorităţile publice relevă faptul că în poziţiile de 
demnitate publică, femeile sunt mult mai slab reprezentate. Această situaţie 
corespunde tendinţei generale reflectate de proporţia bărbaţilor conducă-
tori de toate nivelurile, care este mai mare decât cea a femeilor. De asemenea, 
această situaţie se explică prin faptul că angajaţii sistemului de justiţie (ju-
decători/procurori), dar şi deputaţii, primarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
de raion, funcţii în care femeile sunt net subreprezentate, sunt incluşi la ca-
tegoria funcţiilor de demnitate publică şi au o pondere mare în ansamblul 
acestor funcţii. 

Datele unui alt studiu [12, p.5] au evidenţiat faptul, că bărbaţii angajaţi 
în cadrul Administraţiei Publice Centrale (APC) participă într-o pondere mai 
mare decât femeile la diferite evenimente de formare, de deplasare peste 
hotare, cu excepţia training-urilor şi seminarelor, desfăşurate cu precădere, 
la nivel local. 

Motivele constatate din cauza cărora femeilor nu li se oferă oportu-
nitatea de formare în cadrul training-urilor sau de participare la deplasări 
peste hotare sunt următoarele: 1) femeile sunt dezavantajate din motive 
personale, asociate de obicei, cu rolurile de gen tradiţionale şi 2) proporţia 
mică a angajaţilor de sex feminin care ocupă funcţii de nivel înalt în serviciul 
public, circa 40%. Nivelul de transparenţă în instituţiile publice pare să aibă 
un impact mare asupra gradului perceput a progresului femeilor în carieră. 
Atributele şi aşteptările specifice de gen constituie constrângeri mai mari cu 
privire la progresul înregistrat asupra carierei femeilor. 

Concluzii. Generalizând cele investigate în prezentul studiu vom 
menţiona că activitatea de formare şi dezvoltare profesională a femeilor în 
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guvernarea instituţională este o parte componentă a procesului complex 
de edificare a societăţii bazate pe cunoaştere. Astăzi, nu ne putem imagina 
existenţa sintagmei de „stat de drept la nivel internaţional fără respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv asigurarea egalităţii de gen în 
toate domeniile vieţii social-economice, publice şi politice.

În urma analizei reglementărilor juridice naţionale şi internaţionale în 
domeniul asigurării aplicabilităţii principiului egalităţii de gen la formarea 
şi perfecţionarea profesională a angajatelor din cadrul organelor de drept, 
conchidem asupra faptului că modul de perfecţionare a cadrului normativ 
existent depinde, în mare măsură, de evoluţia istorică a fiecărui stat în parte, 
de respectarea elementelor cheie ale democraţiei prevăzute în actele juridi-
ce internaţionale şi naţionale, în mod special, de viziunile populaţiei asupra 
proceselor decizionale per ansamblu.

În scopul creşterii gradului de transparenţă privind oportunităţile de 
angajare şi promovare în carieră a femeilor în cadrul instituţiilor de drept, 
am formulat câteva recomandări:

− sensibilizarea gender a factorilor de decizie, promovarea femeilor în 
funcţiile de conducere de nivel superior şi în funcţiile de demnitate publică, 
precum şi în funcţiile publice cu statut special;

− sensibilizarea şi atenţionarea conducătorilor autorităţilor publice 
privind necesitatea respectării tuturor prevederilor cadrului normativ în 
domeniul dezvoltării profesionale a personalului; 

− diversificarea tipurilor/formelor de instruire oferită, inclusiv elabo-
rarea şi implementarea cursurilor de instruire la distanţă de către instituţiile 
de drept;

− elaborarea unor politici instituţionale privind încurajarea şi stimu-
larea femeilor căsătorite şi a celor cu copii sau care au bătrâni în grija sa, 
pentru a participa la activităţi de promovare: deplasări, vizite de studiu, 
conferinţe, traning-uri etc.

Inspectoratului General de Poliţie. Să examineze din punct de ve-
dere disciplinar acţiunile angajaţilor care comit fapte de discriminare şi să 
organizeze instruiri tematice la subiectul respectiv pentru ca angajatele să 
se bucure de protecţie egală din partea legii.

Bărbaţii politicieni. Să depună toată diligenţa pentru a da dovadă de 
mai multă responsabilitate în poziţiile publice, abţinându-se de la declaraţii 
şi afirmaţii instigatoare la discriminare. În acest sens, reflectăm exemplul 
Republicii Moldova la alegerile prezidenţiale: Maia Sandu câştigă alegerile 
din acest an împotriva contracandidatului său, Igor Dodon.

Angajatorii. Să nu admită comportamente intimidante faţă de anga-
jate, să respecte principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală fe-
meilor restabilite, să instruiască personalul în vederea prestării serviciilor 
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în mod nediscriminatoriu şi să asigure comunicarea eficientă cu angajaţii.
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