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În cadrul prezentului studiu sunt scoase în evidenţă li-
niile de demarcaţie dintre neglijenţa în serviciu şi încăl-
carea din neglijenţă a regulilor şi a metodelor de acor-
dare a asistenţei medicale. Se arată că, pentru a aprecia 
dacă cele comise de un medic sau de un alt lucrător me-
dical cade sub incidenţa art.213 sau 329 CP RM, trebu-
ie identificate tipul obligaţiilor ignorate de făptuitor în 
procesul realizării activităţii sale: profesionale sau de 
serviciu. Se ajunge la concluzia că normele de la art.213 
şi cele prevăzute la art.329 CP RM nu se află în raport 
de concurenţă, aceasta deoarece subiectul infracţiunii 
prevăzute la art.213 CP RM ignoră regulile de acordare 
a asistenţei medicale în procesul executării obligaţiilor 
sale profesionale, în timp ce subiectul infracţiunilor 
prevăzute la art.329 CP RM comite fapta prejudiciabilă 
în procesul îndeplinirii obligaţiilor sale de serviciu, nu 
însă a celor profesionale.    
Cuvinte-cheie: neglijenţă în serviciu, obligaţii profesio-
nale, persoană publică, lucrător medical, norme similare, 
concurenţa normelor, normă generală, normă specială. 
 

În prezentul studiu vom supune analizei compa-
rative neglijenţa în serviciu (art.329 CP RM [6]) în ra-
port cu fapta infracţională prevăzută la art.213 CP RM 
(încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de 
acordare a asistenţei medicale). Pentru început, men-
ţionăm că la art.213 CP RM este incriminată fapta de 
încălcare din neglijenţă de către medic sau de către 
un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de 
acordare a asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat: 
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii; b) decesul pacientului.

Confruntând textele de lege ale normelor de incri-
minare sus-indicate, surprindem că, în cea mai mare 

parte, neglijenţa în serviciu comportă similitudini cu 
încălcarea din neglijenţă a regulilor şi a metodelor de 
acordare a asistenţei medicale în privinţa formei vino-
văţiei cu care acţionează făptuitorul la realizarea ele-
mentului material al infracţiunii.

Pe alocuri, sunt similare şi urmările prejudiciabile 
survenite în rezultatul săvârşirii faptei prejudiciabile. 
Atât neglijenţa în serviciu, cât şi infracţiunea prevăzu-
tă la art.213 CP RM implică drept urmări prejudiciabile: 
vătămarea gravă a sănătăţii persoanei, precum şi de-
cesul acesteia. Cea din urmă consecinţă prejudiciabilă 
este inserată explicit în textul normelor de incriminare 
supuse analizei. Vătămarea gravă a sănătăţii însă, este 
prevăzută expres doar în textul art.213 CP RM, în timp 
ce în textul normei de la lit.b) alin.(2) art.329 CP RM se 
atestă implicit.

În acelaşi registru, consemnăm remarca efectuată 
de S.Brînza: „ … urmarea prejudiciabilă apare ca o no-
ţiune care este legată indisolubil de conceptul obiec-
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tului juridic special al infracţiunii [1, p.123]”. Reieşind 
din postulatul respectiv, desprindem că atât încălca-
rea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare 
a asistenţei medicale, cât şi neglijenţa în serviciu care 
a provocat vătămarea gravă a sănătăţii persoanei sau 
decesul acesteia atentează, în plan secundar, asupra 
relaţiilor sociale cu privire la sănătatea şi viaţa persoa-
nei. În acelaşi timp, diferă obiectul juridic principal al 
infracţiunilor investigate. Obiectul juridic principal al 
infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM îl formează 
relaţiile sociale cu privire la buna desfăşurare a activi-
tăţii de serviciu în sfera publică, care presupune înde-
plinirea corespunzătoare de către o persoană publică 
a obligaţiilor sale de serviciu [2, p.873; 4, p.911; 17, 
p.990]. În contrast, obiectul juridic principal al infrac-
ţiunii prevăzute la art.213 CP RM, susţine S.Brînza şi 
V.Stati, îl constituie  relaţiile sociale cu privire la acor-
darea competentă a asistenţei medicale [3, p.1094]. 
Diferenţa de conţinut al obiectului juridic principal al 
infracţiunilor analizate rezidă în valoarea socială fun-
damentală distinctă, protejată prin incriminarea fap-
telor prejudiciabile enunţate. În acest plan, S.Brînza 
menţionează că obiectul juridic principal al infracţiu-
nii constituie întotdeauna o valoare socială (împreună 
cu relaţiile sociale aferente) ce se referă la acel dome-
niu al realităţii sociale, care este cuprins de concep-
tul obiectului juridic generic al infracţiunii şi care se 
deduce în mod organic din acest concept [1, p.128]. 
Dar care este obiectul juridic generic al infracţiunilor 
nominalizate? În doctrină se arată că, în legislaţia pe-
nală a Republicii Moldova, obiectul juridic generic este 
desprins din titulatura capitolelor din Partea Specială 
a Codului penal [8, p.113]. Din titulatura Capitolului 
VIII din Partea Specială a Codului penal deducem că 
obiectul juridic generic al infracţiunii prevăzute la 
art.213 CP RM îl formează relaţiile sociale cu privire la 
sănătatea publică şi convieţuirea socială. În contrast, 
obiectul juridic generic al neglijenţei în serviciu îl con-
stituie relaţiile sociale cu privire la buna desfăşurare a 
activităţii în sfera publică.

Nu doar urmarea prejudiciabilă este semnul ce 
apropie neglijenţa în serviciu de încălcarea din negli-
jenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei 
medicale. Comportă similitudini fapta prejudiciabilă 
săvârşită. Şi într-un caz, şi în altul fapta prejudiciabi-
lă poate lua forma acţiunii şi inacţiunii. Totuşi, natura 
juridică a faptei prevăzute la art.213 CP RM denotă că 
aceasta reprezintă o infracţiune comisivă, în timp ce 
neglijenţa în serviciu apare pe post de faptă omisivă, 
ceea ce însă nu exclude posibilitatea ca încălcarea din 
neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asis-
tenţei medicale să fie comisă prin inacţiune şi, vicever-
sa, neglijenţa în serviciu să fie săvârşită prin acţiune.

Mult mai pronunţată este similitudinea dintre in-
fracţiunile analizate sub aspectul conţinutului faptei 

prejudiciabile. Atât infracţiunea prevăzută la art.213 
CP RM, cât şi neglijenţa în serviciu reclamă încălcarea 
unor reguli. Diferă doar conţinutul regulilor încălcate. 
Astfel, în ipoteza infracţiunii prevăzute la art.213 CP 
RM, făptuitorul încalcă reguli de acordare a asistenţei 
medicale. În acelaşi timp, în cazul infracţiunilor spe-
cificate la art.329 CP RM, făptuitorul încalcă reguli ce 
reglementează obligaţiile sale de serviciu. Totuşi, în 
ambele cazuri, regulile încălcate de făptuitor sunt pre-
văzute în unele acte normative cu caracter extrapenal. 
Cu privire la acest aspect, în doctrină se menţionează 
că la calificarea neglijenţei în serviciu urmează a fi sta-
bilite – în baza legilor, altor acte normative, ordinelor, 
instrucţiunilor etc. – obligaţiile care îi reveneau făptu-
itorului, sarcinile concrete pe care urma să le îndepli-
nească acesta [4, p.912; 17, p.990]. O explicaţie oare-
cum similară regăsim în pct.6.2. din Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 
privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea 
penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 
excesul de putere sau depășirea atribuţiilor de serviciu, 
precum și neglijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017 [12] 
(în continuare – Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017), în 
corespundere cu care: „Instanţele de judecată vor ţine 
cont că infracţiunea de neglijenţă în serviciu (art.329 
CP RM), va subzista numai atunci când făptuitorul 
comite o încălcare a obligaţiilor de serviciu, aflate în 
exerciţiul funcţiei. [...] Normele ce reglementează obli-
gaţiile de serviciu sunt variate, fiind cuprinse în legi şi 
acte normative subordonate legii, unele dintre care 
stabilesc îndatoriri cu caracter general (care trebuie în-
deplinite de către toate persoanele publice), iar altele 
stabilesc îndatoriri specifice fiecărei categorii de per-
soane publice, în parte. Astfel, instanţele de judecată 
vor examina, cu prudenţă, în fiecare caz aparte, în baza 
materialului probator, având în vedere actele normati-
ve, care reglementează serviciul, în exerciţiul căruia se 
afla inculpatul, dacă ultimul a avut sau nu îndatorirea, 
a cărei încălcare i se impută”. 

Aşadar, normele de la art.213 şi 329 CP RM conţin 
dispoziţii de blanchetă. Acestea nu pot fi aplicate de 
sine stătător, ci împreună cu alte norme. Având un 
caracter extrapenal, cele din urmă norme formează 
ansamblul normelor de referinţă, care cuprind reguli 
concrete de acordare a asistenţei medicale şi, respec-
tiv, de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu, încălca-
rea cărora poate antrena răspunderea penală în baza 
art.213 şi 329 CP RM. Despre caracterul de blanchetă 
al normei înscrise la art.213 CP RM, I. Moscalciuc punc-
tează: „Fiind o normă ce reclamă completare, art.213 
CP RM poate fi în legătură numai cu elemente com-
plinitoare, având caracter de norme. Condiţiile ce ca-
racterizează latura obiectivă a infracţiunii comportă 
o semnificaţie juridică, fiind prevăzute în dispoziţia 
ce incriminează fapta sau în actele normative de re-



12 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 3 (42), 2017

ferinţă pentru această dispoziţie [15, p.38]”. În cele din 
urmă, conchidem că persoanei abilitate cu aplicarea 
legii penale îi revine sarcina ca, la calificarea celor co-
mise în tiparul art.213 şi 329 CP RM, să identifice actul 
de referinţă ce cuprinde reguli concrete de acordare a 
asistenţei medicale sau de îndeplinire corespunzătoa-
re a obligaţiilor de serviciu, a căror încălcare i se impu-
tă făptuitorului.

În altă ordine de idei, consemnăm că, în ipoteza in-
fracţiunii prevăzute la art.213 CP RM, datorită naturii 
regulilor încălcate de făptuitor, pe post de victimă a 
infracţiunii poate apărea exclusiv pacientul, adică con-
sumatorul serviciilor de sănătate. În schimb, pe post 
de victimă a infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM 
poate evolua orice persoană. Aşadar, în cazul neglijen-
ţei în serviciu, victima infracţiunii nu se bucură de ca-
reva calităţi speciale. 

Mult mai polemizată este problematica disocierii 
neglijenţei în serviciu de încălcarea din neglijenţă a 
regulilor şi a metodelor de acordare a asistenţei me-
dicale prin prisma subiectului infracţiunii. Preliminar 
consemnăm că subiectul infracţiunilor specificate la 
art.213 şi 329 CP RM posedă o calitate specială. Deci, 
subiectul acestor infracţiuni nu este general, ci special. 
Pentru a fi în prezenţa subiectului special, enunţă S. 
Copeţchi, este necesar ca, pe de o parte, semnele ce 
caracterizează un asemenea subiect să fie indicate ex-
plicit sau implicit în norma de drept ce stabileşte răs-
punderea penală pentru o infracţiune concretă, iar, pe 
de altă parte, aceste semne trebuie să fie suplimentare 
în raport cu semnele generale ale subiectului infrac-
ţiunii [7, p.87]. La stabilirea subiecţilor infracţiunilor 
prevăzute la art.213 şi 329 CP RM legiuitorul a mers 
pe calea stipulării explicite a calităţilor speciale pe care 
aceştia trebuie să le posede. In concreto, pe post de su-
biect al infracţiunii prevăzute la art.213 CP RM evolu-
ează medicul sau un alt lucrător medical, în timp ce 
subiect al neglijenţei în serviciu este persoana publică. 
De aici desprindem că subiectului infracţiunii stipulate 
la art.213 CP RM îi sunt inerente executarea obligaţii-
lor profesionale, pe când subiectului neglijenţei în ser-
viciu – executarea obligaţiilor de serviciu. Obligaţiile 
profesionale nu trebuie confundate cu obligaţiile de 
serviciu. Prin obligaţii profesionale trebuie de înţeles 
acele îndatoriri pe care le are o persoană ce exercită 
o ocupaţie, o îndeletnicire cu caracter permanent în 
baza unei calificări corespunzătoare [10, p.1570-1571]. 
În speţă, este vorba de îndatoririle avute de medic 
sau de un alt lucrător medical antrenat în activitatea 
de acordare a asistenţei medicale, în baza unei califi-
cări corespunzătoare şi conform jurământului depus. 
Astfel, regula e că de esenţa activităţii medicului sau 
a unui alt lucrător medical ţine realizarea unor obliga-
ţii profesionale, fapt rezultat chiar din titulatura Legii 
Republicii Moldova cu privire la exercitarea profesiunii 

de medic, nr.264 din 27.10.2005 [13]. În acelaşi timp, 
potrivit pct.6.2. din Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017, 
prin obligaţii de serviciu se înţeleg acele îndatoriri care 
cad în sarcina unei persoane publice, potrivit norme-
lor care reglementează serviciul respectiv ori care sunt 
inerente naturii acelui serviciu.

În context, surprindem că, în literatura de speciali-
tate, în calitate de categorii distincte a subiecţilor spe-
ciali ai infracţiunii, inter alia, sunt evidenţiaţi: subiecţii 
ce îndeplinesc obligaţii profesionale şi cei ce îndepli-
nesc obligaţii de serviciu [28, p.14].

Dificultatea delimitării componenţelor de infracţi-
une prevăzute la art.213 şi 329 CP RM apare în ipoteza 
în care făptuitorul cumulează calitatea de medic sau 
de alt lucrător medical şi calitatea de persoană publi-
că (spre exemplu, este cazul medicului-şef ). În această 
ipoteză, se impune de răspuns la întrebarea: potrivit 
cărui articol trebuie încadrat comportamentul preju-
diciabil al medicului-şef sau al unei alte persoane care 
cumulează calitatea de medic sau de lucrător medi-
cal şi de persoană publică: potrivit art.213 sau 329 CP 
RM? Răspunsul îl desprindem din aceeași Hotărâre a 
Plenului CSJ nr.7/2017, unde în pct.6.3. sunt inserate 
următoarele explicaţii cu vocaţie de interpretare cazu-
ală: „Dacă făptuitorul comite o încălcare a obligaţiilor 
profesionale, nu a obligaţiilor de serviciu, reţinerea la 
încadrare a art. 329 CP se exclude. Astfel, instanţele 
de judecată vor examina cu atenţie natura obligaţiei 
încălcate de făptuitor, întrucât unele domenii impun 
atât obligaţii profesionale propriu-zise, cât şi obliga-
ţii de natură administrativă. Astfel, spre deosebire de 
obligaţiile de serviciu, obligaţiile profesionale sunt 
îndatoriri, care izvorăsc din exerciţiul unei profesii: de 
lucrător medical, de cadru didactic, de pompier etc. 
În modul acesta, instanţele vor ţine cont de faptul că 
legea penală prevede pentru anumite domenii incri-
minări distincte pentru neîndeplinirea sau îndeplini-
rea necorespunzătoare a obligaţiilor profesionale. De 
exemplu, încălcarea regulilor sau metodelor de acor-
dare a asistenţei medicale reprezintă nerespectarea 
obligaţiunilor profesionale (cele legate de „arta me-
dicală” (lege artis), pe care lucrătorul medical o stăpâ-
neşte şi pe care trebuie să o aplice cu toată diligenţa), 
de către persoanele care acordă asistenţă medicală, 
care atrage răspunderea penală, în baza art.213 CP 
RM. Dacă însă persoanele care activează în domeniul 
medicinii, educaţiei, protecţiei civile şi situaţiilor ex-
cepţionale etc., încalcă obligaţiile de serviciu, având 
calitatea de persoane publice (de exemplu, director al 
instituţiei medico-sanitare publice, şef de secţie într-o 
instituţie medico-sanitară publică (în domeniul medi-
cinii); director al unei instituţii de învăţământ preşcolar 
sau preuniversitar de stat, rector, şef de catedră într-o 
instituţie de învăţământ superior de stat (în domeniul 
educaţiei); şef al unităţii de pompieri (domeniul pro-
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tecţiei civile şi situaţii excepţionale) etc.), în prezenţa 
urmărilor prejudiciabile, cerute de art. 329 CP RM, cele 
comise vor constitui neglijenţă în serviciu”.

Aşadar, în vederea clarificării dilemei potrivit cărui 
articol trebuie încadrată fapta unei persoane care cu-
mulează calitatea de medic sau de alt lucrător medi-
cal şi cea de persoană publică este ineluctabil de de-
terminat care obligaţii au fost încălcate de făptuitor: 
obligaţiile profesionale sau cele de serviciu. Pentru a 
fi incidentă una din normele prevăzute la art.329 CP 
RM, este necesar ca făptuitorul să fi încălcat obligaţiile 
sale de serviciu, ci nu profesionale. În caz contrar, cele 
comise sunt pasibile de încadrare potrivit art.213 CP 
RM. În acest făgaş, I.Moscalciuc menţionează: „În sen-
sul art.213 CP RM, încălcarea regulilor sau a metodelor 
de acordare a asistenţei medicale poate să se exprime 
numai în încălcarea de către lucrătorul medical a nor-
melor profesionale. Nu se are în vedere neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoa-
nă cu funcţie de răspundere din cadrul unei instituţii 
medicale (cumulând calitatea de lucrător medical cu 
funcţia de director) a obligaţiilor de serviciu. În aceas-
tă ipoteză, calificarea se va face nu conform art.213 CP 
RM, dar conform art.329 CP RM [15, p.38]”. Prin urmare, 
pentru a fi incident art.329 CP RM, făptuitorul trebuie 
să acţioneze în calitate de persoană publică, adică în 
postura de persoană însărcinată cu executarea atribu-
ţiilor de serviciu. În acest sens, S.Brînza şi V.Stati afir-
mă: „Pentru recunoaşterea unei sau altei categorii de 
persoane ca fiind persoane publice, are importanţă 
caracterul acţiunilor pe care acestea le îndeplinesc. 
Or, uneori, aceleaşi persoane pot îndeplini atribuţii ale 
persoanei publice, dar şi acţiuni de natură pur profesi-
onală [4, p.869].

De regulă, medicul sau un alt lucrător medical exer-
cită atribuţii profesionale. Medicul-şef spre exemplu, 
pe lângă obligaţii profesionale posedă şi obligaţii de 
serviciu. Pentru a constata dacă au fost încălcate obli-
gaţii de serviciu sau obligaţii profesionale, este impor-
tant a se determina conţinutul obligaţiilor, a căror în-
deplinire defectuoasă a determinat apariţia urmărilor 
prejudiciabile sub forma vătămării grave a sănătăţii ori 
sub forma decesului persoanei. În acest caz, punctul 
de plecare la identificarea soluţiei corecte de încadrare 
rezidă în stabilirea obligaţiilor încălcate de către făp-
tuitor (de serviciu sau profesionale). Susţinem punctul 
de vedere exprimat de V.N. Borkov în corespundere 
cu care, neglijenţa în serviciu este o infracţiune de 
serviciu, iar pentru identificarea componenţei de in-
fracţiune importanţă are nu doar statutul subiectului 
infracţiunii, dar şi caracterul obligaţiilor neîndeplinite 
sau îndeplinite necorespunzător [22, p.187].

În vederea disocierii clare a obligaţiilor profesiona-
le de cele de serviciu nelipsite de interes, sunt urmă-
toarele explicaţii doctrinare care, deşi, expuse în con-

junctura subiectului coruperii pasive, le considerăm 
utile pentru prezentul demers ştiinţific: „…nu pot fi 
subiecţi ai infracţiunii analizate (ai coruperii pasive – 
n.a.) acei salariaţi care exercită funcţii pur profesionale 
(de exemplu, medicii, pedagogii etc.). În acelaşi timp 
– dacă, în afară de exercitarea funcţiilor lor pur profe-
sionale, persoanele în cauză sunt investite cu atribuţii 
ale persoanei publice – în caz de pretindere, accepta-
re sau primire a remuneraţiei ilicite, ele pot fi trase la 
răspundere penală pentru infracţiunea prevăzută la 
alin.(1) art.324 CP RM (de exemplu: medicul care eli-
berează certificatul de concediu medical; medicul din 
cadrul Consiliului pentru determinarea dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă, care eliberează certificatul de 
dizabilitate şi capacitate de muncă; medicul din cadrul 
comisiei de expertiză medico-militară, care semnează 
concluzia de inaptitudine a recrutului de a satisface 
serviciul militar în termen; profesorul din cadrul comi-
siei de admitere, de examinare sau de calificare, care 
semnează documentul de promovare a candidatului 
(studentului, masterandului, doctorandului, audientu-
lui etc.) etc.) [2, p.858; 4, p.869]”.

Fără a întrerupe firul logic, se impune de răspuns la 
întrebarea: oare de ce medicul sau un al lucrător me-
dical care exercită funcţii pur profesionale nu poate 
apărea pe post de subiect al infracţiunilor săvârşite în 
sfera publică, în general, şi al neglijenţei în serviciu, în 
special? Răspunzând la această întrebare, subliniem 
că, în corespundere cu pct.6.1. din Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 
privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunde-
rea penală pentru infracţiunile de corupţie”, nr.11 din 
22.12.2014 [11] (în continuare – Hotărârea Plenului 
CSJ nr.11/2014), persoanele care execută atribuţii pur 
profesionale (de exemplu, medicii, cadrele didactice, 
casierii etc.) nu sunt persoane publice, întrucât în-
deplinirea acestor atribuţii nu sunt producătoare de 
efecte juridice (adică, nu pot da naştere, modifica sau 
stinge raporturi juridice). În acelaşi plan, R.Popov men-
ţionează: „Nu poate fi producătoare de efecte juridice 
(adică, nu poate da naştere, modifica sau stinge rapor-
turi juridice) exercitarea de funcţii pur profesionale 
de către medici, pedagogi, casieri sau alte asemenea 
persoane. Executând obligaţiile de natură profesiona-
lă, astfel de persoane nu au cum să apară în postura 
de persoană publică [19, p.174]”. O persoană publică 
însă, se particularizează prin capacitatea de a realiza 
acţiuni producătoare de efecte juridice. De aceeaşi 
părere este V.N. Borkov, care susţine că trăsătura fun-
damentală ce caracterizează persoanele cu funcţii de 
răspundere constituie abilitatea acestora de a lua de-
cizii menite să creeze consecinţe juridice pentru terţe 
persoane [23, p.39].

Totuşi, nu se exclude ipoteza în care medicul sau 
un alt lucrător medical, pe lângă obligaţiile sale strict 
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profesionale, să îndeplinească şi obligaţii de serviciu, 
astfel încât activitatea acestuia să fie producătoare de 
efecte juridice. O atare ipoteză permite medicului sau 
unui alt lucrător medical să apară în postura de per-
soană publică şi, respectiv, de subiect al neglijenţei 
în serviciu. Cu privire la acest aspect, I.Ţurcan notea-
ză, corect, că medicii, indiferent de funcţia pe care o 
ocupă, în cazul când acordă consultaţii medicale sau 
efectuează operaţii, activează în aria strict profesiona-
lă, deci nu posedă calitatea de persoane cu funcţie de 
răspundere [21, p.133]. Totodată, subliniază acelaşi au-
tor, medicii sau alţi lucrători medicali, fiind angajaţi ai 
instituţiilor publice ce deţin o anumită funcţie (medic-
şef al spitalului, conducător de secţie, soră medicală 
superioară etc.), pot îndeplini acţiuni care au caracter 
administrativ de dispoziţie sau organizatorico-econo-
mic şi, prin urmare, sunt consideraţi persoane cu func-
ţie de răspundere [21, p.136]. Dezvoltând aceste idei, 
R.Popov enunţă: „Numai în cazul în care, în prezenţa 
anumitor circumstanţe, medicii, pedagogii, casierii sau 
alte asemenea persoane ajung să exercite funcţii pro-
ducătoare de efecte juridice (de exemplu, să acorde 
drepturi sau să elibereze de obligaţii), activitatea „sub-
administrativă” a medicilor, pedagogilor, casierilor etc. 
se poate transforma într-o activitate administrativă, 
presupunând exercitarea unor atribuţii de dispunere 
a persoanelor, de hotărâre (decidere) a viitorului aces-
tora, de ordonare a persoanelor, de utilizare a acestora 
în anumite scopuri. În acest caz, medicii, pedagogii, 
casierii etc. pot evolua în calitate de subiecţi ai infrac-
ţiunilor prevăzute la art.324, 327-329 şi 332 CP RM [18, 
p.23; 19, p.174-175; 20, p.66]”.

În cele din urmă, conchidem că, pentru a aprecia 
dacă cele comise de un medic sau de un alt lucrător 
medical cad sub incidenţa art.213 sau 329 CP RM, tre-
buie identificate tipul obligaţiilor ignorate de făptui-
tor în procesul realizării activităţii sale: profesionale 
sau de serviciu. În acest context, I.Ţurcan relevă (deşi 
în corespundere cu vechiul cadrul legal – cel pentru 
care era străină noţiunea „persoană publică”, pe post 
de subiect al neglijenţei în serviciu evoluând persoana 
cu funcţie de răspundere - n.a.): „O condiţie generală 
pentru recunoaşterea unei sau altei categorii de per-
soane ca fiind cu funcţie de răspundere este, fără în-
doială, caracterul acţiunilor îndeplinite. Uneori, unele 
şi aceleaşi persoane pot îndeplini în baza funcţiunii lor 
acţiuni de ordin organizatorico-economic sau admi-
nistrativ de dispoziţie şi, concomitent cu ele, acţiuni 
de ordin profesional sau tehnic. De aceea, momentul 
decisiv în asemenea cazuri, în baza căruia vom afir-
ma prezenţa unei infracţiuni comise de o persoană 
cu funcţie de răspundere, va depinde de faptul dacă 
această persoană într-un caz concret a întreprins anu-
mite acţiuni de ordin organizatorico-economic sau ad-
ministrativ de dispoziţie, şi nu alte acţiuni. Nu sunt su-

biecţi ai infracţiunilor săvârşite de persoane cu funcţie 
de răspundere lucrătorii întreprinderilor, instituţiilor, 
organizaţiilor de stat, care exercită funcţii pur profesi-
onale sau tehnice [21, p.126-127]”.

Susţinem poziţia lui I. Ţurcan, dar cu următoarea 
precizare: în conjunctura legislaţiei penale în vigoare, 
nu doar persoana cu funcţie de răspundere poate re-
aliza acţiuni producătoare de efecte juridice. E posibil 
ca un medic sau un alt lucrător medical, ce nu înde-
plineşte acţiuni de ordin organizatorico-economic, 
administrativ de dispoziţie sau funcţii ale autorităţii 
publice, să apară în postura de subiect al neglijenţei 
în serviciu, deci, să realizeze acţiuni producătoare de 
efecte juridice. Are dreptate R. Popov, când afirmă că 
o persoană publică poate să nu exercite nici acţiuni 
administrative de dispoziţie sau organizatorico-eco-
nomice, nici funcţii ale autorităţii publice; însă este 
obligatoriu ca o persoană publică să realizeze acţiuni 
relevante sub aspect juridic [18, p.22].

În context, consemnăm că, în urma remanierilor le-
gislative operate prin Legea Republicii Moldova pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative, 
nr.245 din 02.12.2011 [14], în postura de subiect al ne-
glijenţei în serviciu poate apărea persoana publică, nu 
însă, ca altădată, persoana cu funcţie de răspundere. 
În ce priveşte coraportul dintre cele două noţiuni uti-
lizate în legea penală – noţiunea „persoană cu funcţie 
de răspundere” şi noţiunea „persoană publică”, în doc-
trină se susţine, pe bună dreptate: „… de lege lata, situ-
aţia este de felul următor: noţiunea „persoană cu func-
ţie de răspundere”, definită în alin.(1) art.123 CP RM, şi 
noţiunea „persoană publică”, definită în alin.(2) art.123 
CP RM, se află într-o relaţie de tip „parte-întreg”. Aşa 
cum e concepută în alin.(2) art.123 CP RM, noţiunea 
„persoană publică” este într-atât de cuprinzătoare, în-
cât nu considerăm că există vreun exemplu când per-
soana are statut de persoană cu funcţie de răspunde-
re, dar nu are statutul de persoană publică [5, p.72; 20, 
p.66]”. Fiind o noţiune mai largă, persoana publică cu-
prinde, pe lângă persoana cu funcţie de răspundere, 
şi alte categorii de persoane care desfăşoară activităţi 
în sfera publică. Tocmai de aceea, nu doar medicul sau 
alt lucrător medical care îndeplineşte acţiuni de ordin 
organizatorico-economic, administrativ de dispoziţie 
sau funcţii ale autorităţii publice, poate apărea pe post 
de subiect al neglijenţei în serviciu, ci şi medicii sau 
lucrătorii medicali care, în calitate de angajaţi ai insti-
tuţiilor medico-sanitare publice, realizează acţiuni/in-
acţiuni producătoare de efecte juridice, dar care nu în-
deplineşte acţiuni de ordin organizatorico-economic, 
administrativ de dispoziţie sau funcţii ale autorităţii 
publice. Nu în zadar, R.Popov clasifică personalul insti-
tuţiilor medico-sanitare pasibil de răspundere penală, 
potrivit normelor ce incriminează faptele prejudiciabi-
le săvârşite în sfera publică, în două categorii: a) cei ce 
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exercită acţiuni administrative de dispoziţie sau orga-
nizatorico-economice ori funcţii ale autorităţii publice 
și b) cei ce realizează acţiuni relevante sub aspect juri-
dic, însă care nu exercită nici acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizatorico-economice, nici funcţii 
ale autorităţii publice [18, p.20].

Observăm că prima categorie o formează persoa-
nele cu funcţie de răspundere din cadrul instituţiilor 
medico-sanitare. Tocmai la asemenea categorie se re-
ferea anterior I.Ţurcan. Referitor la cea de-a doua cate-
gorie, R.Popov menţionează: „În ce priveşte personalul 
instituţiilor medico-sanitare, în anumite situaţii, cei 
care le reprezintă exercită funcţii pur profesionale; în 
alte situaţii, aceştia exercită acţiuni relevante sub as-
pect juridic. În aceste din urmă situaţii, pentru a atesta 
calitatea de persoană publică, este necesară confir-
marea faptului că, la momentul săvârşirii infracţiunii, 
subiectul exercita tocmai acţiuni relevante sub aspect 
juridic [18, p.22-23]”. Întru confirmarea poziției lui 
R. Popov, nu putem face abstracție de consemnările 
doctrinare pe care le regăsim în doctrina rusă: „Analiza 
practicii judiciare demonstrează că printre persoanele 
trase la răspundere penală pentru neglijenţă în servi-
ciu se numără medici, pedagogi, ingineri, care îndepli-
neau obligaţii caracteristice unei persoane cu funcţie 
de răspundere. Pentru a recunoaşte aceste persoane 
în postura de subiect al infracţiunilor de serviciu, în 
special, a neglijenţei în serviciu, este necesară o cerce-
tare minuţioasă. Ele pot fi subiecţi ai unor asemenea 
infracţiuni doar cu condiţia că au efectuat acţiuni im-
portante cu caracter juridic în realizarea atribuţiilor de 
serviciu [25, p.899]”.

De menţionat, că medicii şi alţi lucrători medicali 
din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, care 
realizează acţiuni relevante sub aspect juridic, fac 
parte din categoria persoanelor publice. Deci, pot fi 
subiecţi ai neglijenţei în serviciu. Or, în acord cu alin.
(2) art.123 CP RM, persoană publică este şi angajatul 
autorităţilor publice autonome sau de reglementare, 
al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor per-
soane juridice de drept public (sublinierea ne aparţi-
ne – n.a.). Iar, conform pct.6.1. din Hotărârea Plenului 
CSJ nr.11/2014, prin „alte persoane juridice de drept 
public” se înţelege: instituţiile publice şi autorităţile 
publice”. În acord cu Ordinul Ministerului Sănătăţii cu 
privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organi-
zare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănă-
tate, nr.1086 din 30.12.2016 [16], persoanele juridice 
de drept public în care activează personalul medical, 
după forma organizaţional-juridică sunt instituţii pu-
blice (mai exact, instituţii medico-sanitare publice).

În alt registru, în literatura de specialitate este ex-
primat punctul de vedere potrivit căruia soluţionarea 
problemei privind angajarea răspunderii penale a me-
dicului potrivit art.213 sau 329 CP RM este dictată şi de 

faptul apartenenţei instituţiei medicale sferei publice 
sau private [27, p.330]. Subscriem acestei afirmaţii. În-
tr-adevăr, în conformitate cu alin.(1) art.11 din Legea 
Republicii Moldova cu privire la exercitarea profesi-
unii de medic, profesiunea de medic poate fi exerci-
tată independent (libera practică) sau în cadrul unei 
instituţii medicale de stat. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi 
articol, exercitarea independentă a profesiunii de me-
dic reprezintă activitatea profesională a medicului la 
o întreprindere – persoană juridică sau la o persoană 
fizică – agent al activităţii de întreprinzător, care pre-
stează servicii medicale în baza licenţei şi acreditării. 
De aici rezultă, că profesiunea de medic poate fi exer-
citată în cadrul unei instituţii medico-sanitare publice 
sau private. Pentru studiul de faţă comportă relevanţă 
profesiunea de medic realizată în cadrul unei instituţii 
medico-sanitare publice. Doar în această ipoteză apa-
re problema disocierii încălcării din neglijenţă a regu-
lilor şi a metodelor de acordare a asistenţei medicale 
de neglijenţă în serviciu, aceasta deoarece, legiuitorul 
incriminează neglijenţa în serviciu doar în sfera publi-
că, nu şi în cea privată, comparativ cu abuzul de servi-
ciu care îşi are corespondentul şi în sfera privată (este 
vorba de art.335 CP RM).

În concluzie, subiect al neglijenţei în serviciu poa-
te fi: a) medicul sau lucrătorul medical care, în cadrul 
unei instituţii medico-sanitare publice îndeplineşte 
acţiuni de ordin organizatorico-economic, adminis-
trativ de dispoziţie sau funcţii ale autorităţii publice, 
adică care are calitatea de persoană cu funcţie de răs-
pundere (fiind a priori persoană publică) ori b) medicul 
sau lucrătorul medical din cadrul instituţiei medico-sa-
nitare publice care, deşi nu are calitatea de persoană 
cu funcţie de răspundere (dar este persoană publică), 
realizează acţiuni/inacţiuni relevante sub aspect ju-
ridic, adică acţiuni/inacţiuni producătoare de efecte 
juridice. Dacă medicul sau un alt lucrător medical din 
cadrul unei instituţii medico-sanitare publice sau chiar 
private execută obligaţii pur profesionale, există sufi-
ciente premise pentru a încadra cele comise potrivit 
art.213 CP RM, nu însă conform art.329 CP RM.

În baza aceluiaşi criteriu are loc delimitarea negli-
jenţei în serviciu de alte fapte penale similare. Bună-
oară, în postura de subiect al infracţiunii de neacor-
dare de ajutor unui bolnav, dacă fapta a cauzat din 
imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori decesul persoanei (lit.a) şi b) alin.
(2) art.162 CP RM) sau a altor infracţiuni asemănătoa-
re (de exemplu, a celor prevăzute la alin.(4) art.212, 
alin.(5) art.218, lit.b) alin.(3) art.224 CP RM etc.) apare 
persoana care nu-şi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte 
necorespunzător obligaţiile sale profesionale. De con-
semnat că, în dispoziţia normei de la alin.(4) art.212 CP 
RM, legiuitorul specifică expres că fapta prejudiciabilă 
este săvârşită în rezultatul neîndeplinirii sau îndepli-
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nirii necorespunzătoare de către lucrătorul medical a 
obligaţiilor sale profesionale.

Toate cele reliefate demonstrează lipsa unei con-
curenţe dintre normele sus-indicate, inclusiv cea de la 
art.213 CP RM şi normele specificate la art.329 CP RM, 
în special, cele prevăzute la lit.a) şi b) alin.(2) art.329 CP 
RM. Aceasta deoarece pe post de subiect al neglijen-
ţei în serviciu apare persoana publică, adică persoana 
care îndeplineşte obligaţii de serviciu. Per a contrario, 
subiect al încălcării din neglijenţă a regulilor şi a me-
todelor de acordare a asistenţei medicale sau al nea-
cordării de ajutor unui bolnav, ori al contaminării cu 
maladia SIDA de către lucrătorul medical etc. poate fi 
doar persoana care îndeplineşte obligaţii profesiona-
le. Iată de ce nu putem fi de acord cu M.A. Stepanova şi 
E.V. Ţarev care consideră normele ce incriminează ne-
glijenţa în serviciu drept norme speciale, în raport cu 
normele ce incriminează infracţiunile din imprudenţă 
exprimate în îndeplinirea necorespunzătoare a obliga-
ţiilor profesionale [26, p.42-43]. 

Doar în raport cu anumite norme penale, context în 
care suntem în prezența unei sfere speciale a activităţii 
de serviciu a făptuitorului, normele art.329 CP RM pot 
apărea pe post de norme generale. Sub acest aspect, 
este relevantă următoarea explicație pe care o regă-
sim în pct.6.4. din Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017: „În 
cazul examinării cauzelor penale referitoare la negli-
jenţa în serviciu, instanţele vor verifica minuţios ver-
siunea, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necores-
punzătoare a obligaţiilor de serviciu de către persoana 
publică nu este prevăzută de norme penale speciale 
(de exemplu, de art.183, art.296-301, art.345, art.378 
sau altele din Codul penal). Deoarece art.329 CP RM 
reprezintă o normă generală în raport cu normele spe-
ciale menţionate, la calificare se va reţine doar norma 
specială”. Într-adevăr, aşa cum se susţine în doctrină, în 
unele articole din Partea Specială a Codului penal este 
prevăzută răspunderea penală pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu de către o persoană cu funcţie 
de răspundere, ce a cauzat din imprudenţă apariţia 
unor urmări socialmente periculoase, dar într-o sferă 
specială a activităţii persoanei cu funcţie de răspun-
dere [24, p.12].

De exemplu, art.183 CP RM incriminează, printre 
altele, comportamentul persoanei cu funcţie de răs-
pundere exprimat în încălcarea unor reguli speciale, 
şi anume: a tehnicii securităţii, a igienei industriale 
sau a altor reguli de protecţie a muncii. Normele de la 
art.183 CP RM sunt speciale în raport cu cele înscrise la 
art.329 CP RM, aceasta deoarece stabilesc răspunde-
rea penală pentru neglijenţa în serviciu manifestată în 
cadrul unei sfere speciale.

Totodată aceste norme concurează doar atunci 
când pe post de subiect al încălcării regulilor de pro-

tecţie a muncii apare persoana cu funcţie de răspun-
dere, nu şi persoana care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, 
iar în postura de subiect al neglijenţei în serviciu apare 
persoana cu funcţie de răspundere (drept categorie 
(specie) a persoanei publice). Or, pe bună dreptate 
se susţine în doctrină că normele generale trebuie să 
conţină acele semne, care integral intră în conţinutul 
tuturor semnelor speciale [9, p.33]. Cu alte cuvinte, 
semnele infracţiunii înscrise în cadrul normei gene-
rale trebuie să fie reflectate în cadrul normei speciale. 
Lipsa unei asemenea suprapuneri denotă lipsa con-
curenţei normelor. Tocmai de aceea, în ipoteza în care 
regulile de protecţie a muncii sunt încălcate de către o 
persoană publică competentă să asigure respectarea 
drepturilor de protecţie a muncii, dar care nu este o 
persoană cu funcţie de răspundere, la calificare se va 
reţine art.329 CP RM (evident, dacă sunt întrunite cele-
lalte semne constitutive).  

Aceste norme concurează după subiect, latu-
ra obiectivă şi latura subiectivă. Totodată, normele 
art.183 CP RM sunt speciale, deoarece conţin detali-
erea: a) semnelor laturii obiective (obligaţiile de ser-
viciu vizează tehnica securităţii, igiena industrială sau 
alte reguli de protecţie a muncii, deci este vorba de 
competenţă specială, obligaţii de serviciu în cadrul 
unui segment special); b) semnelor obiectului infrac-
ţiunii.

Comparativ cu neglijenţa în serviciu, încălcarea re-
gulilor de protecţie a muncii atentează în plan prin-
cipal asupra relaţiilor sociale cu privire la realizarea 
dreptului constituţional la protecţia muncii şi doar în 
plan secundar lezează relaţiile sociale cu privire la re-
alizarea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu de 
către persoana cu funcţie de răspundere. De aici, re-
zultă şi calitatea specială a victimei infracţiunilor pre-
văzute la art.183 CP RM – cea de salariat sau altă per-
soană care se bucură de dreptul la protecţia muncii. 
Dar care trebuie să fie soluţia de calificare în ipoteza 
în care este încălcată tehnica securităţii, igiena indus-
trială sau alte reguli de protecţie a muncii de către 
o persoană cu funcţie de răspundere atunci când în 
postura de victimă apare o altă persoană (alta decât 
salariatul sau altă persoană care se bucură de dreptul 
la protecţia munci)? În lipsa normei speciale, cele co-
mise trebuie încadrate potrivit normei generale, adică 
potrivit art.329 CP RM.

În concluzie, consemnăm că, pentru corecta înca-
drare a celor comise în tiparul art.329 CP RM, celui abi-
litat cu aplicarea legii penale îi revine sarcina delimită-
rii neglijenţei în serviciu de alte fapte penale similare, 
atât de cele cu care se află în raport de concurenţă, cât 
şi cu cele în care un asemenea raport lipseşte.
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