
cu aplicarea 
confiscării 

speciale

fără aplicarea 
confiscării speciale

1 Alte infracţiuni 4503 7 4496

2 B.8.12 Articolul 217[3]. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau 
prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)

2 0 2

3 B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă (Complexitatea = 8) 25 3 22

4 B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5) 485 0 485

5 B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii străine (Complexitatea = 7) 16 0 16
6 B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8) 14 4 10
7 B.6.3 Articolul 188. Tâlhăria (Complexitatea = 7) 46 0 46
8 B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6) 186 0 186

9 B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8) 61 14 47

10 B.8.11 Articolul 217[2]. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)

4 0 4

11 B.8.10 Articolul 217[1]. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor 
acestora în scop de înstrăinare (Complexitatea = 7)

119 11 108

12 B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5) 42 0 42

13 B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8) 19 3 16

14 B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7) 125 2 123

15 B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7) 1 0 1

16 B.6.4 Articolul 189. Șantajul (Complexitatea = 8) 15 1 14

5663 45 5618

Șef, Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare ____________________ Ana CHEPTĂNARU

Executor __________________ Alina GHERCIU

Perioada de raportare: 01.01.2022  - 30.09.2022

inclusiv

1000 euro; mijloace bănești - 76 792 lei; contravaloarea - 17000 lei; 150 Euro; 500 euro, un telefon mobil Samsung; 2700 lei; 3400 (trei mii patru sute) euro; 1500 
euro; echivalentul a 3850 euro; 20 000,00 (douăzeci mii) lei RM; 600 lei; 12 000 lei contravaloarea bunurilor rezultate din infracțiune - achitat; 2100 lei; suma de 
2700 (două mii șapte sute) lei, cu titlu de contravaloare a bunurilor obținute în urma comiterii infracțiunilor.

Automobil de model Opel Astra nr.  B77 DMJ, cheile de la lăcata automobilului respectiv; mijloace bănești; mijloace bănești; armă; un pistol cu glonț marca 
”Glock 42, calibrul 9*17 mm, seria BKNS 238” cu încărcător, cu patru cărtușe cu calibrul 9 mm; 5 (cinci) euro cu seria MA3091210148; Automobil de model 
,,Dacia Logan” cu n/î FDY 508, recunoscut în această calitate prin ordonanța din 29 martie 2022, transmis spre păstrare la parcarea Inspectoratului de Poliție 
Buiucani al Direcției de Poliție a mun. Chișinău (Vol.I, f.d. 27), la definitivarea sentinței – de confiscat în contul statului.

500 lei;800 Euro; mijloacele bănești în sumă de 251 lei.

Director, AAIJ ___________________ Sorin POPESCU

20 000 lei.

TOTAL

Raport statistic
privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a confiscării speciale (art. 106 CP)

Nr. Categoria de infracţiuni Condamnaţi Valoarea bunurilor confiscate

Telefon mobil de model ,,Nokia 106” cu IMEI: 353667067073477 de culoare negru; Telefon mobil de model ,,Redmi Note 8T” cu IMEI: 86520704727011698: 
IMEI2: 86520704727013498; Telefon mobil de model ,,Qukitel C 16 Pro” de culoare negru cu IMEI: 358840100667093; Telefon mobil de model ,,Samsung 
Galaxy A 11” cu IMEI: 354698112139459; 80 (optzeci) bancnote a câte 200 lei în sumă de 16 000 lei; Telefon mobil; 4200 lei; Вещественные доказательства в 
виде денежных средств в сумме 2101 (две тысячи сто один) леев а именно денежные купюры номиналом 500 леев- 1 шт.; денежные купюры номиналом 
200 леев - 3 шт.; денежные купюры номиналом 100 леев- 2 шт.; денежные купюры номиналом 50 леев 6 шт. и денежные купюры номиналом 1 лей- 1 
штука изъятые при личном обыске Якимов С.Б. согласно протокола личного обыска от 09.11.2018 года; Telefon mobil; Se confiscă în beneficiul statului, 
bunurile, care se află în camera de păstrare a corpurilor delicte al DGUP a IGP și anume:
 - Telefonul mobil de model ”Samsung Galaxy J600FN/DS”, 
 - Un procesor de la calculator de model ,,Zalman”,; Corpurile delicte – telefon mobil de model ,,iPhone 8 Plus” cu nr. IMEI-359500084277397, în care este 
instalată cartela SIM-079475940, mijloacele financiare în sumă de 600 lei (6 bancnote cu nominalul 100 lei, cu următoarele serii și numere F. 0135, 632897; F. 
0155, 632608; F. 0154, 187212; F.0177, 116677; F. 0144, 524084; F.0155, 648173),;6000 lei; Telefonul mobil de model „iPhone 6S”;8000 dolari SUA 
echivalentul in lei MD; Telefon mobil de model „REDMI”.

În conformitate cu art.106 Cod penal se încasează de la Acristinei Nicolae Vasile în beneficiul statului suma de 57.937,80 (cincizeci şi şapte mii nouă sute treizeci 
şi şapte,80) lei, contravaloarea a 92400 (nouăzeci şi două mii patru sute) țigarete cu filtru de marca „Ashima”, fără timbru de accize; 94001 lei; Țigarete.

денежных средств в сумме 32850 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) лей (28750+4100=32850), изъяты при обыске и в ходе выемки у Видрашку 
З.В.; Tehnica de calcul utilizată la comiterea infracțiunii.

2 telefoane mobile; 200 Euro; 4 bancnote în valoarea nominală a câte 50 euro; 1679,27 lei


	StatisticPenalConfiscations

