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al Republicii Moldova” [ 2, art.230]. 
Astfel, este de specificat că după nor-
ma în vigoare, tipurile de contravenții 
cu răspundere contravențională sunt 
stabilite la art. 287 Cod contravenţi-
onal al Republicii Moldova nr. 218-
XVI din 24.10.2008 [1, art. 287]. Aici 
avem a obiecta că actuala formulă de 
repartizare a contravențiilor vamale în 
Codul vamal - cele cu răspundere ma-
terială și respectiv cele cu răspundere 
contravențională în Codul contraven-
ţional este mai reușită și delimitează 
aceste două tipuri de contravenții după 
natura lor.
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Aceşti factori au divizat specialiş-
tii din domeniul activităţii speciale de 
investigaţii în câteva grupuri care pro-
pun varianta lor de clasificare a măsu-
rilor speciale.

Conținut de bază. Măsurile speci-
ale de investigaţii, prevăzute în Legea 
privind activitatea specială de investi-
gaţii, în dependenţă de scopurile şi for-
mele investigaţiilor concrete, se clasi-
fică după diferite criterii. Criteriile de 
clasificare ale lor pot fi diferite, chiar 
şi în cadrul unei abordări, dacă este 
necesitatea examinării multilaterale a 
problemei studiate, iar legislatorul, po-
trivit tehnicii de expunere legislativă, 
le-a clasificat în trei categorii conform 
competențelor subiecților care autori-
zează efectuarea măsurilor speciale de 
investigații în art. 18 al Legii privind 
activitatea specială de investigații nr. 
59 din  29.03.2012:

1) cu autorizarea judecătorul de 
instrucţie, la demersul procurorului: 
cercetarea domiciliului şi/sau in-
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Introducere. De către teoreticie-
nii şi practicienii activităţii spe-

ciale de investigații, în baza principii-
lor care guvernează această activitate, 
au fost elaborate principiile şi catego-
riile clasificării măsurilor speciale de 
investigaţii. Importanţa clasificării mă-
surilor speciale de investigaţii, în ve-
derea determinării temeiurilor şi con-
diţiilor de înfăptuire a lor, se datorează 
faptului că posedarea cunoşțințelor 
privind categoriile măsurilor speciale 
permite stabilirea mai uşor a regimul 
juridic al măsurilor necesare de înfăp-
tuit, precum şi care sunt condiţiile ne-
cesare pentru înfăptuirea lor.

Printre teoreticienii şi practicienii 
exercitării activităţii speciale de inves-
tigaţii nu există o clasificare unică a 
măsurilor speciale de investigaţii, da-
torită nomenclatorului larg prevăzut de 
legislaţie, iar fiecare specialist le clasi-
fică în felul său, bazându-se pe experi-
enţa sa şi pe criteriile care în viziunea 
lor sunt mai esenţiale.
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care necesită sancţionare (au-3) 
torizare) judecătorească: cercetarea 
domiciliului şi/sau instalarea în el a 
aparatelor ce asigură supravegherea şi 
înregistrarea audio şi video, a celor de 
fotografiat şi de filmat, interceptarea şi 
înregistrarea comunicărilor şi imagini-
lor etc [1, p.24].

Toate măsurile speciale de inves-
tigaţii, prevăzute în alineatul 1 al art. 
18 al Legii privind activitatea specială 
de investigaţii, după semnul public de 
înfăptuire a lor, condiţional pot fi divi-
zate în două grupe principale:

Care se efectuează atât public, 1) 
cât şi secret: chestionarea, culegerea 
informaţiei despre persoane şi fap-
te, identificarea persoanei, colectarea 
mostrelor pentru cercetarea comparată, 
achiziţia de control, urmărirea vizuală, 
cercetarea obiectelor şi documentelor 
etc.

Care se efectuează numai în 2) 
mod secret faţă de persoanele veri-
ficate, prelucrate şi alte persoane, în 
privinţa cărora ele se realizează. La 
aceste măsuri se atribuie intercepta-
rea şi înregistrarea comunicărilor şi 
imaginilor, reţinerea, cercetarea, pre-
darea, percheziţionarea sau ridicarea 
trimiterilor poştale, monitorizarea co-
nexiunilor comunicaţiilor telegrafice 
şi electronice, controlul transmiterii 
banilor sau al altor valori materiale 
extorcate, investigaţia sub acoperire, 
supravegherea domiciliului prin uti-
lizarea mijloacelor tehnice ce asigură 
înregistrarea, cercetarea domiciliului 
şi/sau instalarea în el a aparatelor ce 
asigură supravegherea şi înregistrarea 
audio şi video, a celor de fotografiat şi 
de filmat etc.

Un alt autor rus, A.Iu. Şumilov di-
vizează măsurile speciale în trei cate-
gorii: 

Măsurile speciale de investiga-1) 
ţii care nu violează drepturi ocrotite de 
lege: chestionarea, culegerea informa-
ţiei, urmărirea vizuală, colectarea mos-
trelor pentru cercetarea comparativă, 
achiziţii de control, cercetarea obiec-
telor şi actelor, identificarea persoa-
nei, cercetarea încăperilor, clădirilor, 
porţiunilor de teren şi a mijloacelor de 
transport, experimentul operativ.

Măsurile speciale de investi-2) 
gaţii care violează drepturi ocrotite de 
lege: controlul comunicărilor telegra-
fice şi a altor comunicări, intercepta-
rea convorbirilor telefonice şi a altor 

conexiunilor comunicaţiilor telegrafi-
ce şi electronice).

În dependenţă de forma înfăptuirii, 
măsurile speciale de investigaţii pot 
fi publice şi secrete, înfăptuite cu ci-
frarea scopului lor sau fără. La înfăp-
tuirea publică a măsurilor speciale de 
investigaţii, de regulă, nu se ascunde 
faptul efectuării ei. Aşa, la petrecerea 
chestionării la faţa locului, cu scopul 
stabilirii martorilor şi a circumstanţe-
lor comiterii infracţiunii, ofiţerul de in-
vestigaţii nu ascunde acţiunile sale, dar 
el poate să cifreze scopul lor. Aceasta 
se referă şi la cercetarea obiectelor şi 
documentelor, colectarea mostrelor 
pentru cercetarea comparată, culege-
rea informaţiei despre persoane şi fap-
te etc.

Efectuarea secretă a măsurilor 
speciale de investigaţii presupune în-
făptuirea lor în secret faţă de alte per-
soane, în primul rând faţă de persoa-
nele verificate, prelucrate, învinuite, 
a legăturilor lor etc. Secretul acestor 
măsuri este condiţional. El poate fi 
absolut sau relativ. În cazul secretu-
lui absolut, despre efectuarea măsurii 
speciale de investigaţii cunosc numai 
ofiţerii de investigaţii, care o înfăptu-
iesc, precum şi persoanele care o rea-
lizează la însărcinarea lor (confidenţii, 
ofiţerii de investigaţii ai subdiviziuni-
lor specializate). Respectarea relati-
vă a secretului înfăptuirii măsurilor 
speciale de investigaţii, se manifestă 
prin faptul că despre efectuarea lor nu 
cunosc numai persoanele, care con-
stituie obiectul efectuării, dar despre 
aceste măsuri cunosc unele persoane. 
Secretul relativ al acestor măsuri con-
stă în faptul, că rezultatele lor, obţinu-
te în taină faţă de persoanele cointe-
resate, ulterior pot fi date publicităţii. 
Spre exemplu, rezultatele urmăririi 
vizuale, obţinute în mod secret, pot fi 
utilizate în calitate de probe în cadrul 
urmăririi penale.

În dependenţă de necesitatea sanc-
ţionării, V. G. Bobrov divizează mă-
surile speciale de investigaţii în trei 
categorii:

care nu necesită sancţionare: 1) 
chestionarea, culegerea informaţiei 
despre persoane şi fapte, identificarea 
persoanei etc.;

care necesită sancţionare (au-2) 
torizare) departamentală: achiziţia de 
control, investigaţia sub acoperire, ex-
perimentul operativ etc.;

stalarea în el a aparatelor ce asigură 
supravegherea şi înregistrarea audio 
şi video, a celor de fotografiat şi de 
filmat; supravegherea domiciliului 
prin utilizarea mijloacelor tehnice ce 
asigură înregistrarea; interceptarea şi 
înregistrarea comunicărilor şi imagi-
nilor; reţinerea, cercetarea, predarea, 
percheziţionarea sau ridicarea trimi-
terilor poştale; monitorizarea cone-
xiunilor comunicaţiilor telegrafice şi 
electronice; monitorizarea sau contro-
lul tranzacţiilor financiare şi accesul 
la informaţia financiară; documenta-
rea cu ajutorul metodelor şi mijloace-
lor tehnice, precum şi localizarea sau 
urmărirea prin sistem de poziţionare 
globală (GPS) ori prin alte mijloace 
tehnice; colectarea informaţiei de la 
furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice.

2) cu autorizarea procurorului: 
identificarea abonatului, proprietarului 
sau a utilizatorului unui sistem de co-
municaţii electronice ori al unui punct 
de acces la un sistem informatic; ur-
mărirea vizuală; controlul transmiterii 
banilor sau a altor valori materiale ex-
torcate; investigaţia sub acoperire; su-
pravegherea transfrontalieră; livrarea 
controlată; colectarea mostrelor pen-
tru cercetarea comparată; cercetarea 
obiectelor şi documentelor; achiziţia 
de control.

 3) cu autorizarea conducătorului 
subdiviziunii specializate: chestiona-
rea; culegerea informaţiei despre per-
soane şi fapte; identificarea persoanei.

Menţionând clasificarea condiţio-
nată a măsurilor speciale de investiga-
ţii, una dintre variantele ei este propusă 
de V. G. Bobrov, care le sistematizează 
în baza următoarelor trei criterii:

în dependenţă de timpul (dura-1) 
ta) petrecerii lor;

în dependenţă de forma petre-2) 
cerii lor;

în dependenţă de necesitatea 3) 
sancţionării lor [1, p.23].

În dependenţă de timpul (durata) 
petrecerii, măsurile speciale de inves-
tigaţii pot fi de o singură dată (ches-
tionarea, culegerea informaţiei despre 
persoane şi fapte, identificarea persoa-
nei, colectarea mostrelor pentru cerce-
tarea comparată) şi prelungite (inter-
ceptarea şi înregistrarea comunicărilor 
şi imaginilor, reţinerea, cercetarea, 
predarea, percheziţionarea sau ridica-
rea trimiterilor poştale, monitorizarea 
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convorbiri, culegerea informaţiei de la 
instituţiile de telecomunicaţii.

Experimentul operativ. În vizi-3) 
unea autorului această măsură specială 
de investigație este îndreptată la con-
tracararea infracțiunilor deosebit de 
grave și excepțional de grave.

Aceeaşi viziune privind clasifica-
rea măsurilor speciale de investigaţii 
a fost susţinută şi de V. N. Osipchin, 
care de asemenea divizează măsurile 
speciale de investigaţii în trei catego-
rii, şi anume:

Măsurile speciale de investiga-1. 
ţii care nu necesită emiterea unei ordo-
nanţe motivate şi primirea autorizării 
instanţei de judecată: chestionarea, cu-
legerea informaţiei, urmărirea vizuală, 
colectarea mostrelor pentru cercetarea 
comparativă, cercetarea obiectelor şi 
actelor, identificarea persoanei, cerce-
tarea încăperilor, clădirilor, porţiunilor 
de teren şi a mijloacelor de transport.

Măsurile speciale de investiga-2. 
ţii, înfăptuirea cărora necesită emiterea 
unei ordonanţe motivate, aprobate de 
către conducătorul subdiviziunii spe-
cializate: efectuarea achiziţiilor de 
control şi a controlului livrărilor de 
mărfuri şi producţiei aflate în circu-
laţie liberă sau limitată, experimentul 
operativ, infiltrarea specială.

Măsurile speciale de investiga-3. 
ţii, înfăptuirea cărora, de rând cu ordo-
nanţa conducătorului organului opera-
tiv, cer autorizare din partea instanţei 
de judecată: cercetarea domiciliului, 
controlul comunicărilor telegrafice şi a 
altor comunicări, interceptarea convor-
birilor telefonice şi a altor convorbiri, 
culegerea informaţiei de la instituţiile 
de telecomunicaţii [2, p.11-12].

La rândul lor, C. C. Goreainov, Iu. 
F. Cvaşa şi C. V. Surcov au propus cla-
sificarea măsurilor speciale în:

metodele criminalistice adaptate • 
pentru investigaţiile speciale: ches-
tionarea, culegerea informaţiei, ur-
mărirea vizuală, colectarea mostrelor 
pentru cercetarea comparativă, achizi-
ţii de control, cercetarea obiectelor şi 
actelor, identificarea persoanei, cerce-
tarea încăperilor, clădirilor, porţiunilor 
de teren şi a mijloacelor de transport, 
experimentul operativ;

măsurile investigative caracte-• 
ristice numai activităţii speciale de 
investigaţii: controlul comunicărilor 
telegrafice şi a altor comunicări, inter-
ceptarea convorbirilor telefonice şi a 

altor convorbiri, culegerea informaţiei 
de la instituţiile de telecomunicaţii;

operaţiuni investigative: livrarea • 
controlată şi infiltrarea operativă [3, p. 
197-198].

Autorii O. A. Vaghin, A. P. Isicen-
co, G. H. Şabanov divizează măsurile 
speciale de investigaţii în dependenţă 
de posibilităţile relevării informaţi-
ei importante. Astfel, după nivelul 
pătrunderii în mediul criminogen, ei 
divizează măsurile speciale de inves-
tigaţii în profunde (investigaţia sub 
acoperire) şi superficiale (colectarea 
mostrelor pentru cercetarea compara-
tă) [4, p. 12].

O divizare mai contemporană este 
propusă de autorii autohtoni Victor 
Mîrzac și şi Boris Glavan, care clasi-
fică convenţional măsurile speciale de 
investigații în baza următoarelor crite-
rii:

după modul de realizare al aces-- 
tora (public/secret);

după subiectul autorizării (jude-- 
cător de instrucţie, procuror, conducă-
tor al subdiviziunii specializate);

după gradul de lezare al dreptu-- 
rilor şi libertăţilor omului (nu duc la 
încălcarea drepturilor constituţionale/
încalcă aceste drepturi);

după intensitatea utilizării mij-- 
loacelor tehnice speciale (măsuri spe-
ciale tehnice; preponderent cu utiliza-
rea mijloacelor tehnice; fără aplicarea 
echipamentelor tehnice).

după regimul lor juridic în mă-- 
suri: care se înfăptuiesc cu autorizarea 
judecătorului de instrucţie doar în ca-
drul unui proces penal, care se înfăp-
tuiesc cu autorizarea procurorului doar 
în cadrul unui proces penal, care se în-
făptuiesc cu autorizarea procurorului 
atât în cadrul unui proces penal, cât şi 
în afara acestuia și care se înfăptuiesc 
cu autorizarea conducătorului subdivi-
ziunii specializate în afara procesului 
penal [5, p. 15-16].

Concluzie. Astfel, analiza apro-
fundată a teoriei activității speciale de 
investigații privind criteriile de clasifi-
care şi clasificarea măsurilor speciale 
de investigații ne permite să concluzi-
onăm că clasificările nominalizate sunt 
mai degrabă convenţionale, relative şi 
nu epuizează toate criteriile de clasifi-
care, inclusiv întâlnite în literatura de 
specialitate. După cum menţionează 
autorul S. I. Zaharţev, analizând as-
pectele teoretico-practice de efectuare 

a măsurilor speciale de investigații şi 
utilizarea rezultatelor lor, ajungem la 
concluzia că piatra de temelie a regle-
mentării normative a măsurilor specia-
le de investigații o constituie limitarea 
drepturilor omului [6, p. 57]. Astfel, 
regimul juridic al măsurilor speciale 
de investigații depinde în mare măsură 
de nivelul limitării drepturilor omului 
la efectuarea lor. La rândul său, limita-
rea drepturilor fundamentale ale omu-
lui, determină subiectul împuternicit 
cu dreptul de autorizare a măsurilor 
speciale de investigații. 

Reieşind din cele expuse mai sus, 
regimul juridic al măsurilor speciale 
de investigaţii este determinat de cla-
sificarea lor, în dependenţă de două 
criterii principale:

atentarea la drepturile şi libertăţi-- 
le persoanei;

subiectul care le autorizează. - 
Reieşind din primul criteriu, măsu-

rile speciale de investigaţii, se divizea-
ză în:

măsurile speciale de investiga-- 
ţii care violează drepturile ocrotite de 
lege;

măsurile speciale de investigaţii - 
care nu violează asemenea drepturi.

Reieşind din criteriul doi, măsuri-
le speciale de investigaţii se divizează 
în:

măsurile speciale de investigaţii - 
efectuate cu autorizarea judecătorului 
de instrucţie,

măsurile speciale de investigaţii - 
efectuate cu autorizarea procurorului,

măsurile speciale de investigaţii - 
efectuate cu autorizarea conducătoru-
lui subdiviziunii specializate.
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REZUMAT
Sănătatea și securitatea lucrătorilor sunt necesare pentru o viață profesională 

sustenabilă și o îmbătrânire activă în condiții bune de sănătate, mai ales dacă se 
iau în considerare aspecte ca îmbătrânirea populației active și prelungirea vieții 
profesionale.  

În acest scop, este nevoie să se realizeze un mediu de muncă sigur și sănătos 
pe parcursul întregii vieți active a lucrătorilor, atât prin asigurarea unor condiții 
de muncă sigure și sănătoase, cât și prin promovarea unei culturi a prevenirii 
riscurilor profesionale. 

Cuvinte cheie: munca la domiciliu, telemunca, flexisecuritatea, exploatarea 
prin muncă, accident, prevenire.

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WORK – HEALTHY 
WORKPLACES FOR ALL AGES: WORKING FROM HOME 

AND TELEWORKING

SUMMARY
Good health at work helps improve general public health and also the produc-

tivity of businesses. Furthermore, workplace problems of health and safety exact 
a high cost for social protection systems and therefore workers need to be provi-
ded with safety working conditions if their general wellbeing is to be enhanced

1. Introducere. În condiţiile con-
curenţei acerbe datorate mondializării 
şi globalizării, acutizate şi de efectele 
unei crize economice fără precedent în 
care se află economia mondială, Uniu-
nea Europeană şi- a propus un obiectiv 
ambiţios, de a edifica, pe baza moder-
nizării modelului social european, cea 
mai competitivă şi cea mai dinamică 
economie din lume, bazată pe cunoaş-
tere, care să fie capabilă să asigure o 
creştere economică durabilă, dublată 
de o îmbunătăţire semnificativă din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ 
a gradului de ocupare a populaţiei acti-
ve, precum şi de o mai mare coeziune 
socială.

Este de notorietate că resursele 
umane reprezintă principalul atu al 
Europei în competiţia cu celelalte pu-
teri ale lumii contemporane, fiind evi-
dent că atingerea obiectivului asumat 
de Uniunea Europeană nu va putea fi 
atins decât prin adoptarea unei stra-
tegii echilibrate şi susţinute care să 

asigure pe de o parte o creştere eco-
nomică durabilă, iar pe de altă parte, o 
ameliorare continuă cantitativă şi cali-
tativă a gradului de ocupare a forţei de 
muncă, precum şi o mai mare coeziune 
socială.

Pentru a răspunde acestor provo-
cări, relativ recent a apărut în sfera 
de preocupări a organismelor Uniunii 
Europene, într- o poziţie centrală din 
cadrul dezbaterilor la nivelul organis-
melor comunitare, noţiunea de flexi-
securitate, prin care se încearcă să se 
găsească o cale de mijloc între flexibi-
litate şi securitate în relaţiile de muncă. 
În esenţă, cu cât sistemul de securita-
te socială este mai bine pus la punct, 
asigurând într- un mod corespunzător 
protecţia socială în perioadele în care 
lucrătorii nu pot sau nu mai pot munci, 
cu atât flexibilitatea reglementării rela-
ţiilor de muncă poate fi crescută.

Măsurile întreprinse în cadrul stra-
tegiei europene pentru ocuparea forţei 
de muncă, printre care se numără po-


