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Ministerul Justiției din 
Lituania este interesat 
de experiența Republicii 
Moldova în domeniul 
reformelor judiciare 

Abordări privind 
consolidarea capacităţilor 
de intervenţie în timpul 
situaţiilor excepţionale

Debarasarea de 
post-sovietism

P roiectul legii privind finanţarea partidelor politice din 
Moldova, elaborat de Ministerul Justiţiei, a ajuns la 

Guvern. Dacă va primi aviz pozitiv din partea Cabinetului de 
miniştri, iniţiativa legislativă urmează să fie transmisă în Par-
lament, unde va fi examinată şi aprobată.

Proiectul reglementează noi condiții de finanțare – din bu-
getul de stat – al partidelor, precum și modul de utilizare a 
acestor surse. Astfel, formațiunile politice ale căror venituri 
sau cheltuieli anuale depășesc un milion de lei vor fi obligate 
să comande un audit al rapoartelor de gestiune financiară, cel 
puțin o dată la trei ani. De asemenea, a fost delimitată clar va-
loarea donațiilor plătite de membri de cea a donațiilor oferite 
în favoarea partidelor, acestea urmînd a fi reflectate separat 
în contabilitatea fiecărei formațiuni și în rapoartele de gesti-
une financiară. La fel, vor fi reduse limitele pentru contribuții 
individuale ale persoanelor fizice (la 20 de salarii medii pe 

economia națională) și juridice (la 40 de salarii medii).
Pe lîngă aceasta, proiectul clarifică sistemul de sancționare, 

termenele de examinare a cauzelor ce vizează finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 
subiecții unor astfel de cauze, precum și competențele orga-
nelor de control. În acest sens, Comisia Electorală Centrală va 
avea dreptul de a aplica sancțiuni și de a fi agent constatator 
al contravențiilor din domeniul finanțării partidelor și a cam-
paniilor electorale.

Per ansamblu, proiectul urmărește modificarea a cel puțin 
șapte acte normative – Codul electoral, Legea privind partide-
le politice, Codul penal, Codul contravențional, Codul audio-
vizualului, Codul fiscal și Legea Curții de Conturi.

Amintim că anterior, Comisia de la Veneţia a anunţat că va 
examina proiectul respectiv în sesiunea sa plenară, de pe 8 și 
9 martie, şi îşi va prezenta opinia pe 11 martie.

C onsiliul Superior al Magistratu-
rii (CSM) a numit, recent, doi 

judecători noi la Curtea Constituţiona-
lă. Magistraţii selectaţi sînt Igor Dolea 
şi Tudor Panţâru. 

În şedinţă, membrii CSM s-au pro-
nunţat asupra a şapte candidaturi care 
au depus dosarele pentru funcţia de 
judecător constituţional. Printre preten-
denţi au fost şi Valeria Şterbeţ, Mihai 
Corj, Veaceslav Zaporojan, Nicolae 
Roşca şi Dumitru Braşoveanu. 

Cei doi magistraţi aleși vor avea man-
date de şase ani şi vor intra în exerciţiul 
funcţiunii după ce vor depune jurămîntul 
la Curtea Constituţională. Tudor Panţâru 
şi Igor Dolea îi vor înlocui la CC pe Vic-
tor Puşcaş şi Valeria Şterbeţ. 

La finele lunii curente expiră man-
datele a patru judecători CC. CSM îi va 
înlocui pe doi dintre aceştia, iar alţi doi 
vor fi numiţi de Parlament. 

Igor Dolea este doctor habilitat în 
drept şi membru al CSM. De asemenea, 
dînsul deţine funcţia de preşedinte al 
Grupului de coordonare şi monitoriza-
re a implementării Strategiei de refor-
me în domeniul justiţiei. Tudor Panţâru 
a deţinut anterior funcţia de judecător 
internaţional, preşedinte al Camerei 
Speciale a Curţii Supreme din Kosovo.

Comitetul pentru integrare economică, 
aproximare şi convergenţă juridică 

cu politicile UE al Adunării Parlamentare Eu-
ronest a desfăşurat la Chişinău un seminar cu 
genericul ,,Aproximarea legislaţiei naţionale a 
ţărilor Parteneriatului Estic cu legislaţia UE în 
domeniul economic”, potrivit Direcţiei Comu-
nicare şi Relaţii Publice a Legislativului. 

În cuvîntul introductiv din cadrul reuniu-
nii, copreşedintele acestui comitet, Veaceslav 
Ioniţă, preşedinte al Comisiei economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, 
s-a referit la ajustarea legislaţiei economice 
naţionale la standardele Uniunii Europene şi, 
în special, la reformele instituţionale în dome-
niu. ,,Sîntem conştienţi de faptul că realizăm 
acest lucru nu pentru Uniunea Europeană, ci 
pentru noi, pentru necesităţile noastre”, a spus 
parlamentarul. 

Veaceslav Ioniţă şi-a exprimat speranţa că 
reformele efectuate în ţara noastră vor con-
duce la semnarea Acordului de Asociere şi a 
Acordului de Liber Schimb cu UE. 

Copreşedintele Comitetului Euronest din 
partea UE, Göran Farm din Suedia, membru 
al Parlamentului European, a menţionat faptul 
că apropierea legislaţiei statelor membre ale 
Parteneriatului Estic cu cea comunitară este 

foarte importantă pentru integrarea economi-
că în Uniunea Europeană. Acest proces, în opi-
nia sa, are tangenţă şi cu procesele sociale din 
statele respective. 

Göran Farm a spus că statele UE sînt 
disponibile să-şi împărtăşească experienţa în 
domeniu, astfel încît ţările membre ale Parte-
neriatului Estic să obţină armoniza-
rea legislaţiilor naţionale cu cea a 
Uniunii Europene. 

Participanţii la seminar au 
abordat tematici privind aproxi-
marea juridică în domeniul econo-
mic în ţările Parteneriatului Estic 

– diferite etape ale acestor state în 
procesul de convergenţă economi-
că cu UE, aspecte comerciale ale 
aproximării juridice, consolidarea 
structurilor administrative şi orga-
nizatorice pentru implementarea 
şi aplicarea eficientă a legislaţiei 
adoptate în domeniul economic. 

În cadrul întrunirii, au prezentat comuni-
cări membri ai ministerelor de resort şi ai so-
cietăţii civile din Republica Moldova, experţi 
europeni şi membri ai delegaţiilor naţionale 
ale Parteneriatului Estic. 

În rezoluţia reuniunii se conţin o serie de 

recomandări pentru statele Parteneriatului Es-
tic, inclusiv aprobarea de către acestea a unor 
programe de lucru cu planul de ajustare a le-
gislaţiei economice la standardele UE. 

Totodată, s-a convocat în şedinţă şi Comi-
sia economică a Adunării Parlamentare Euro-
nest. 

Din componenţa delegaţiei Parlamentului 
European a mai făcut parte europarlamentarul 
Filip Kaczmarek din Polonia. 

La eveniment au participat deputaţi din 
Republica Moldova, Azerbaidjan, Armenia, 
Georgia şi Ucraina.

CSM a numit 
doi judecători 
noi la Curtea 

Constituţională
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Comitetul pentru integrare 
economică al Adunării 

Parlamentare Euronest s-a 
reunit la Chişinău

Proiectul legii privind finanţarea partidelor a 
ajuns la Guvern
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MAI va lansa un nou sistem de 
înregistrare a cauzelor penale 
Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, spune că, 

pînă la sfîrşitul anului, ministerul va implementa un nou sis-
tem de înregistrare a cauzelor penale. Declaraţia a fost făcută 
după audierile în Comisia parlamentară de anchetă pentru 
elucidarea administrării de către organele abilitate a inciden-
tului din Pădurea Domnească. 

„În cadrul poliţiei construim un sistem care să nu depindă 
de ministrul Recean ori de un viceministru  sau de oricare 
altă persoană. În acest sistem am propus modificări inclusiv 
la modalitatea de a înregistra incidentele, cazurile penale”, a 
spus ministrul, fără să ofere alte detalii. 

De la întîi mai păstrăm numărul 
de telefon mobil, dacă schimbăm 
operatorul
De la întîi mai 2013, utilizatorii de telefonie mobilă îşi 

vor putea păstra numărul de telefon în cazul în care vor deci-
de să-şi schimbe operatorul.

Anunţul a fost făcut de către Sergiu Sâtnic, directorul 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

Portabilitatea numerelor telefonice se va realiza de către 
furnizorii de telefonie, în baza cererii depuse de abonat, în 
cel mult cinci zile lucrătoare.

Astfel, în momentul în care un utilizator renunţă la ser-
viciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) în 
favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), utilizatorul nu va 
fi facturat de către furnizorul donor pentru portarea numă-
rului.

Costurile directe ale acestui serviciu vor fi suportate de 
furnizorul acceptor care este în drept să decidă dacă va trans-
fera, total sau parţial, utilizatorului costurile respective. 

Totodată, potrivit ANRCETI, portabilitatea numerelor în 
reţelele de telefonie fixă va fi implementată de la 31 iulie 
2013. 

În prezent, serviciul portabilităţii numerelor telefonice 
este implementat în mai bine de 50 de ţări ale lumii. Prima 
ţară care a implementat în 1997 portabilitatea numerelor a 
fost Singapore.

Răspundere penală pentru abandonul 
copiilor
Vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici, pro-

pune o iniţiativă legislativă ce ar urma să asigure protecţia 
copilului împotriva abandonului. În acelaşi timp, aceasta 
prevede şi măsuri pentru prevenirea fenomenului.

 „Abandonul este cea mai gravă formă de neglijare a co-
pilului. Acest fenomen care devine obişnuit în Moldova se 
datorează şi cadrului legal prea blînd pentru cei care îşi pără-
sesc familia şi copiii, iar această iniţiativă vine să contribuie 
la ocrotirea relaţiilor de convieţuire între părinţi şi copii”, 
susţine vicepreşedinta Parlamentului, Liliana Palihovici.

Potrivit unui comunicat, „iniţiativa legislativă propune 
amendarea Codului penal în sensul stabilirii răspunderii pe-
nale pentru săvîrşirea de către persoana, care are obligaţia 
legală de întreţinere faţă de minor, a acţiunii de părăsire, 
alungare sau lăsare fără ajutor, expunîndu-l la suferinţe fi-
zice sau morale; neîndeplinirea  intenţionată a obligaţiei de 
întreţinere prevăzute de lege; neplata  intenţionată, timp de 
cinci luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecă-
torească”, se arată în nota informativă a proiectului de lege 
pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova.

Copiii aflați în situaţie de risc vor avea 
parte de protecţie sporită
Executivul a avizat pozitiv noul proiect de Lege privind 

protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copi-
ilor separaţi de părinţi. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, Valentina Buliga, a spus în cadrul şedinţei de Gu-
vern că legea urmează să stabilească procedurile de identifi-
care, evaluare, asistenţă, monitorizare şi evidenţă a copiilor 
aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

,,Vor fi desemnate autorităţile şi structurile care vor fi 
responsabile de aplicarea procedurilor respective”, a spus 
Valentina Buliga. Potrivit ei, proiectul de lege prevede revi-
zuirea activităţii autorităţilor titulare. Astfel, a fost propusă 
abilitarea cu atribuţii de autoritate titulară a primarilor şi a 
structurilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a fa-
miliei.

Documentul conţine detalii asupra procedurii de autose-
sizare şi înregistrarea cazurilor de aflare a copiilor în situaţii 
de risc.

În proiect se concretizează situaţiile şi condiţiile, în care 
copiilor li se stabileşte statutul de rămas temporar fără ocro-
tirea părinţilor sau copii rămaşi definitiv fără ocrotirea aces-
tora.

Cazurile de aplicare a violenţei ca 
urmare a relaţiilor nestatutare 

nu sînt frecvente în Armata Naţională. 
Se înregistrează incidente izolate, care 
sînt raportate Procuraturii Militare în 
mod transparent, analizate şi cercetate 
în detalii, iar cei vinovaţi sînt pedepsiţi 
conform legii.

Aceste concluzii au fost făcute pu-
blice, la o conferinţă de presă, de către 
Comisia pentru studierea fenomenului 
de încălcare a regulilor statutare dintre 
militari, constituită prin ordinul minis-
trului Apărării.

 Potrivit ministrului Vitalie Marinuţa, 
comisia a avut scopul de a analiza starea 
disciplinei militare în toate garnizoane-
le şi modul în care sînt raportate şi in-
vestigate cazurile respective. ,,Pentru o 
mai mare transparenţă, am decis ca din 
această comisie să facă parte şi repre-
zentanţi ai organizaţiilor nonguverna-
mentale şi ai mediului academic. Astfel, 
ei au avut rolul principal în cadrul comi-
siei şi au avut acces la tot ce se numeşte 
armată”, a specificat Vitalie Marinuţa în 
cadrul conferinţei de presă.

 Şeful Direcţiei Inspecţie Generală 
a Ministerului Apărării, preşedintele 
comisiei, colonelul Iurii Briceag, a de-
clarat că cei 16 reprezentanţi ai comisiei 
şi-au desfăşurat activitatea în 16 unităţi 
militare. Ei au discutat individual şi în 
grup cu militarii în termen şi cu cei an-
gajaţi prin contract şi au verificat modul 
în care sînt onorate obligaţiile de ser-
viciu. Au fost examinate condiţiile de 
trai, hrana ostaşilor, nivelul de asigurare 
medicală şi cu echipament, dar şi gra-
dul de implicare a persoanelor numite 
în funcţii-cheie în profilaxia relaţiilor 
neregulamentare şi menţinerea discipli-
nei militare. De asemenea, militarii au 
primit anchete anonime, elaborate de 
Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, pe care le-au completat, iar în 
baza lor, comisia a formulat concluzii.

 Svetlana Rusnac, decanul Facultăţii 
de Psihologie şi Asistenţă Socială din 
cadrul Universităţii Libere Internaţiona-
le din Moldova a informat că 85% dintre 
militarii intervievaţi, adică 1161 din nu-
mărul total de 1643, au o atitudine po-
zitivă faţă de serviciul militar, iar 80% 
dintre aceştia încurajează şi alţi tineri să 
îndeplinească serviciul militar.

 Totodată, comisia a constatat că 
pentru toţi tinerii, dar în special pentru 
cei care provin din familii social-vulne-
rabile, armata reprezintă o oportunitate 
de a se dezvolta, de a învăţa şi a 
căpăta experienţă de viaţă. Acest 
lucru demonstrează că Armata 
Naţională este instituţia în care 
cetăţenii din Republica Moldova 
îşi pot găsi un viitor.

 Referindu-se la neregulile 
depistate, sursa citată a decla-
rat că acestea se referă la starea 
precară a sănătăţii unor militari 
încorporaţi, ceea ce vorbeşte 
despre o selectare necalitativă 
de către comisiile medico-mili-
tare din teritoriu. Astfel, potrivit 
datelor statistice, în 2012 au 
fost eliberaţi înainte de termen, pe mo-
tiv de boală, 102 militari, în 2013 - 5 
militari.

 În același timp, în unele cazarme, 
băi şi cantine lipsesc condiţiile adec-
vate şi echipamentul necesar. Pentru 
soluţionarea acestei situaţii este nevoie 
de fonduri suplimentare, astfel ca să fie 
făcută o reparaţie capitală a încăperilor. 
Reparaţiile cosmetice care se fac anual 
nu schimbă situaţia semnificativ.

 Cît priveşte relaţiile neregulamen-
tare, comisia a stabilit că 2,4% dintre 
militari au declarat că au fost maltrataţi 
fizic pe parcursul serviciului, ceea ce 
constituie 20 de persoane din numărul 
total de 845 de respondenţi. Chiar dacă 
psihologii susţin că este un procent ne-
semnificativ, acest lucru urmează a fi 

analizat minuţios de către conducerea 
Armatei Naţionale.

 Astfel, s-a stabilit ca relaţiile nere-
gulamentare înregistrate nu depind de 
mediul în care se află militarii, ci de 
personalitatea lor, de modul în care se 
manifestă fiecare în situaţii mai dificile, 
specifice mediului cazon, care este unul 
mai riguros. Anume din acest conside-
rent a fost creat Serviciul psihologic în 
Armata Naţională, care va permite ex-
perţilor din acest domeniu să lucreze cu 
fiecare militar individual, în special în 

situaţiile în care persoana prezintă stări 
stresante, are reacţii spontane sau nepre-
văzute în colectiv.

 Concluziile comisiei urmează a fi 
analizate de factorii de decizie din Ar-
mata Naţională, iar ulterior, va fi elabo-
rat un plan de acţiuni pentru redresarea 
situaţiei la acest capitol.

 Ministrul Apărării şi-a exprimat opi-
nia că odată cu publicarea informaţiilor 
despre starea de lucruri în armată la ca-
pitolul relaţiilor nestatutare, vor dispă-
rea suspiciunile de muşamalizare a unor 
asemenea cazuri, iar mamele care îşi tri-
mit copiii la armată vor fi încredinţate că 
ei sînt pe mîini bune, și că dacă le vine 
greu, este doar pentru că abilităţile unui 
bun militar se dobîndesc după o muncă 
grea şi asiduă.

R ecent, Asociaţia 
,,Promo-LEX” în par-

teneriat cu Asociaţia pentru 
Guvernare Eficientă şi Res-
ponsabilă (AGER) au lansat, 
în cadrul unei mese rotunde, 
proiectul „Sporirea responsa-
bilităţii Guvernului prin mo-
nitorizarea reformei în secto-
rul justiţiei”, implementat cu 
suportul financiar al Uniunii 
Europene prin Instrumentul 
European pentru Democraţie 
şi Drepturile Omului.

Scopul proiectului rezi-
dă în consolidarea capacită-
ţilor societăţii civile privind 
monitorizarea implementă-
rii proceselor de reformă în 
Republica Moldova.

„Monitorizarea imple-
mentării politicilor publice 
şi a reformelor este una din 
funcţiile de bază ale socie-
tăţii civile. Astfel, Asociaţia 

,,Promo-LEX” îşi propune să 
monitorizeze implementarea 
reformei în sectorul justiţiei, 
nu cu scopul doar de a ve-
ghea asupra evenimentelor, 
ci şi de a contribui substan-
ţial la punerea în aplicare a 
reformei”, a menţionat Ion 
Manole, directorul Asociaţi-
ei ,,Promo-LEX”.

Ambasadorul Dirk Schu-
ebel, şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în R. Moldova, a 
reiterat importanţa subiec-
tului dat pentru progresul 
dialogului politic UE - Re-
publica Moldova, precum şi 
pentru dezvoltarea societăţii 
moldoveneşti per ansamblu. 
De asemenea, Dirk Schuebel 
a urat succes în realizarea 
obiectivelor propuse parte-
nerilor care implementează 
acest proiect şi i-a încurajat 
să utilizeze la maxim oportu-
nităţile oferite de a influenţa 
şi contribui la îmbunătăţirea 
procesului de reformă în do-
meniul justiţiei.

În cadrul evenimentului 
s-a făcut o prezentare a con-
textului şi obiectivelor pro-
iectului, a activităţilor planifi-
cate, precum şi a rezultatelor 
scontate. La masa rotundă a 
fost prezentată şi metodolo-
gia de monitorizare din par-
tea societăţii civile a imple-
mentării reformei în sectorul 
justiţiei din Moldova.

,,Misiunea civică de mo-
nitorizare se va desfăşura pe 
parcursul a 18 luni, în peri-
oada 1 februarie 2013 - 31 
iulie 2014. Monitorizarea 

se va axa pe observarea a 
două componente de bază: 
evaluarea realizării activi-
tăţilor cuprinse în Planul de 
acţiuni pentru implementa-
rea Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei şi moni-
torizarea şedinţelor de ju-
decată. Misiunea civică de 
Monitorizare include 38 de 
monitori naţionali ai Aso-
ciaţiei ,,Promo-LEX”. Re-
ţeaua de monitori va urmări 
desfăşurarea şedinţelor de 
judecată examinate în prima 
instanţă de către judecătorii-
le de sector, Curţile de Apel 
şi Curtea Supremă de Justi-
ţie, precum şi instanţele spe-
cializate. Aceştia vor furniza 
echipei de analizăб rapoarte 
de monitorizar în baza me-
todologiei elaborate în acest 
scop”, a explicat Olesea 
Stamate, director Asociaţia 
pentru Guvernare Eficientă 
şi Responsabilă.

În urma acestor activităţi, 
în cadrul proiectului vor fi 
prezentate, pe parcursul ur-
mătoarelor 18 luni, 3 rapoar-
te detaliate de monitorizare, 
3 note de progres şi vor fi or-
ganizate 6 discuţii/dezbateri 
publice la subiect.

„Monitorizarea proceselor 
juridice va permite observa-
torilor instruiţi să estimeze 
atît aspectele cantitative,  cît 
şi cele calitative ale adminis-
trării justiţiei de către anumi-
te instanţe moldoveneşti de 
jurisdicţie ordinară. 

Un alt scop al monitori-
zării proceselor juridice va 
fi conformitatea sporită a 
legislaţiei şi practicii mol-
doveneşti cu standartele de 
bună administrare a justiţiei 
stabilite de CEDO”  a pre-
cizat expertul Dovydas Vit-
kauskas, unul dintre autorii 
metodologiei.

Partenerii proiectului 
mizează pe colaborare şi 
deschidere din partea insti-
tuţiilor de drept în procesul 
monitorizării reformei în 
justiţie, pentru a contribui la 
ireversibilitatea transformă-
rilor începute. De asemenea, 
ei şi-au exprimat speranţa că 
vor oferi nu doar o viziune 
imparţială, din exterior, asu-
pra succeselor şi deficienţe-
lor întîmpinate pe parcurs, ci 
şi vor acorda asistenţă  insti-
tuţiilor responsabile, pe anu-
mite segmente ale reformei.

Violenţa în armată – în atenţia 
Procuraturii Militare

Proiectul „Sporirea responsabilităţii Guvernului prin 
monitorizarea reformei în sectorul justiţiei” a fost lansat
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S-a mai făcut un pas întru 
combaterea traficului de 

ființe umane
Î ncă un pas privind combaterea traficului de ființe uma-

ne și exploatării sexuale a copiilor a fost făcut recent.
În acest sens,  Centrul pentru Combaterea Traficului de 

Persoane al MAI şi Asociaţia Obştească Centrul Internaţio-
nal pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La 
Strada” au semnat Memorandumul de colaborare în dome-
niul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi ex-
ploatării sexuale a copiilor, inclusiv prin utilizarea noilor teh-
nologii informaţionale, potrivit unui comunicat al Direcției 
Informare și Relații Publice a MAI.

Evenimentul reprezintă o continuitate a angajamentelor 
de colaborare cu societatea civilă, asumate de MAI, în ve-
derea stabilirii unei cooperări eficiente, precum şi realizării 
Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane pentru anii 2012-2013.

Prin semnarea acestui document, reprezentanții 
instituțiilor vizate au reiterat și notificat intenţiile reciproce 
de asigurare a accesului victimelor şi potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe umane la serviciile de asistenţă şi pro-
tecţie, întreprinderea necondiţionată a tuturor măsurilor de 
asigurare şi garantare a protecţiei beneficiarilor, precum şi 
acordarea suportului în descoperirea infracţiunilor de acest 
gen.

Părţile au convenit asupra desfăşurării activităţilor de 
consolidare a capacităţilor profesionale în domeniu şi pro-
movării parteneriatului întru prevenirea şi combaterea trafi-
cului de persoane şi garantării siguranţei copiilor în spaţiul 
virtual.

Totodată, membrii structurilor în cauză au recunoscut 
semnificația cooperării şi dezvoltării unui parteneriat în ser-
viciul societăţii, remarcînd importanţa respectării drepturilor 
copiilor victime/martori ai infracţiunilor de trafic şi abuz.

Cor. DRePtul

R ecent, la Vilnius, Lituania, a 
avut loc cea de-a IV-a reu-

niune a Comisiei mixte moldo-litua-
niene pentru cooperare în domeniul 
integrării europene. Printre mem-
brii delegației Republicii Moldova, 
condusă de Iurie Leancă, ministrul 
Afacerilor Externe și Integrării Eu-
ropene, se numără și Oleg Efrim, 
ministrul Justiției. 

În cadrul evenimentului, minis-
trul moldovean al Justiției a susținut 
un discurs, axîndu-se pe problema 
reformei promovate de Guvernul 
Republicii Moldova în domeniul 
justiției, potrivit unui comunicat al 
ministerului de ramură. 

Totodată, Oleg Efrim a avut 
un șir de întîlniri separate, cu mai 
mulți oficiali, printre care: ministrul 
lituanian al Justiției, Juozas Berna-
tonis, membrii corpului academic al 
Facultății de Drept de la Universi-
tatea din Vilnius, judecătorii Curții 
Supreme de Justiție din Lituania, 
în frunte cu președintele acesteia, 
Gintaras Kryževičius, avocatul par-
lamentar pentru egalitatea de șanse, 
Aušrinė Burneikienė.  

Ministerul Justiției din Litu-

ania urmărește cu interes ideile 
aplicate de colegii de la Chișinău 
în cadrul reformei inițiate în secto-
rul justiției și ar putea chiar prelua 
din experiența Republicii Moldova. 
Declarația a fost făcută de însuși Ju-
ozas Bernatonis, la întrevederea pe 
care acesta a avut-o cu Oleg Efrim.

În același timp, Juozas Bernato-
nis s-a arătat interesat de conținutul 
pachetului de inițiative legislative 
cu privire la măsurile de combatere 
a corupției, promovat în prezent de 
Ministerul Justiției de la Chișinău, 
și cel al noii Legi privind testele de 
integritate a actorilor din sectorul 
justiției. Pe lîngă aceasta, ministrul 
lituanian al Justiției s-a referit la 
studiul ce urmează a fi realizat pen-
tru revizuirea hărții judiciare și, mai 
ales, la decizia din octombrie 2012, 
a Guvernului Republicii Moldova, 
cu privire la crearea în cadrul minis-
terului a unei subdiviziuni speciale 
ce asigură reprezentarea interese-
lor statului în instanțele de arbitraj 
naționale și internaționale.

La rîndul său, Oleg Efrim l-a fe-
licitat pe Juozas Bernatonis cu oca-
zia recentei sale învestiri în funcția 

de ministru al Justiției, mulțumind 
Guvernului lituanian pentru supor-
tul constant pe care îl acordă Re-
publicii Moldova pe parcursul ulti-
milor ani, în vederea reformei din 
justiție în special.

Reiterăm că, Oleg Efrim a între-
prins, recent, o vizită oficială la Vil-
nius, unde a participat la cea de-a 
IV-a reuniune a Comisiei mixte 
moldo-lituaniene pentru cooperare 
în domeniul integrării europene.

De menționat că Ministerul 
Justiției de la Chișinău și cel de 
la Vilnius au instituit, în octom-
brie 2011, un for moldo-lituanian 
de cooperare juridică, cu statut 
de platformă informală perma-
nentă, menită să consolideze 
relațiile dintre reprezentanții or-
ganelor de drept, ai membrilor 
societății civile și academice din 
ambele țări. Tot atunci, Ministe-
rul Justiției a semnat un acord de 
colaborare cu Consiliul Judecăto-
rilor și Administrația Instanțelor 
de Judecată din Republica Li-
tuaniană, profitînd de pe seama 
acestuia, în ultimii doi ani, de 
un schimb de experiență în ceea 
ce privește reforma în sectorul 
justiției sub aspecte, cum ar fi: 
administrarea instanțelor de ju-
decată, fortificarea instituțiilor 
de autoadministrare judecăto-
rească, selecția judecătorilor, op-
timizarea procesului de judecată, 

sistemele informaționale ale jude-
cătoriilor etc.

l.D.

Implementarea Strategiei de reformă în sectorul justiției 
a constituit subiectul principal al discuției ministrului 

Justiției, Oleg Efrim,  purtate cu   Mátyás Szilágyi, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldo-
va. De asemenea, în cadrul întîlnirii bilaterale au fost abordate 
și alte chestiuni de interes co-
mun, potrivit unui comunicat 
al Ministerului Justiției. 

Oleg Efrim i-a mulțumit 
lui Mátyás Szilágyi pentru in-
teresul pe care îl acordă refor-
melor inițiate de Guvernul Re-
publicii Moldova în domeniul 
justiției, prezentîndu-i pe larg 
efortul depus de minister întru 
promovarea și adoptarea, pe 
parcursul anului trecut, a unui 
set complex de modificări la 
actele legislative cu privire 
la organizarea și funcționarea 
sistemului judecătoresc, pre-
cum și a unei noi Legi privind 
selecția, evaluarea și cariera profesională a judecătorilor. În 
același timp, ministrul Justiției i-a relatat diplomatului ungar 
despre un nou pachet de inițiative legislative ce vizează, în 
particular, îmbunătățirea procedurilor privind răspunderea 

disciplinară a magistraților, dar și măsurile drastice de preve-
nire și combatere a corupției.

Prin inovații cum ar fi introducerea răspunderii penale 
pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce 
nu pot fi justificate, prin înăsprirea pedepselor pentru acte 

de corupție în general, Guvernul de 
la Chișinău face dovada seriozității 
intențiilor sale în lupta cu acest fla-
gel social și, totodată, racordează 
legislația națională la standardele eu-
ropene în domeniu, consideră minis-
trul moldovean al Justiției.

La rîndul său, Mátyás Szilágyi a 
încurajat Ministerul Justiției să con-
tinue în același ritm pe calea refor-
melor, asigurînd, totodată, autoritățile 
de la Chișinău că, în acest fel, au tot 
suportul Ungariei pe calea integrării 
europene, aleasă de Guvernul Repu-
blicii Moldova.

La finalul discuției, Oleg Efrim, 
prin intermediul lui Mátyás Szilágyi, 

i-a făcut omologului său ungar, Tibor Navracsics, ministrul 
Justiției și Administrației de la Budapesta, o invitație oficială 
în Republica Moldova.

l.D.

Ministerul Justiției din lituania este interesat de experiența 
Republicii Moldova în domeniul reformelor judiciare 

Discuții la nivel înalt privind implementarea 
reformelor în justiția din Republica Moldova

D e pe data de 8 fe-
bruarie, agenţii eco-

nomici pot procura formula-
rele tipizate de documente 
primare cu regim special nu 
de la Biroul Naţional de Sta-
tistică dar de la Inspectoratul 
Fiscal.

Surse din cadrul Inspec-
toratului Fiscal au relatat 
că, contribuabilii vor putea 
procura  documente care se 
referă la actul de achiziţie a 
mărfurilor; actul de achiziţie 
a serviciilor de locaţiune şi a 
cheltuielilor aferente; bonul 
de plată;  chitanţa de recep-
ţie a plăţilor nefiscale 1-SF; 

chitanţa de recepţie a plăţi-
lor fiscale 2-SF; factura de 
expediţie şi anexa la factura 
de expediţie; foaia 
de parcurs. 

D o c u m e n t e l e 
vor putea fi procu-
rate în cadrul In-
spectoratelor Fisca-
le de stat teritoriale 
(Direcţiile adminis-
trare fiscală din ca-
drul IFS teritoriale 
şi secţiile nr.2 al 
DAF din cadrul IFS, 
mun. Chişinău) de 
la locul de deservire a con-
tribuabilului, iar pentru în-

treprinderile administrate de 
Direcţia Generală a Marilor 
Contribuabili (DGMC) – de 

la Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat.

Comanda agentului eco-
nomic privind formularele 
tipizate se efectuează   prin-

tr-o cerere scrisă, care se 
examinează în termen de 
trei zile lucrătoare de la 
primirea acesteia. Ea este 
recepţionată şi procesată 
de către subdiviziunile 
responsabile din cadrul 
Serviciului Fiscal de Stat.

În cazul în care, la ve-
rificarea comenzii privind 
eliberarea formularelor 
apar dubii vizavi de mo-
dul legal de utilizare ulte-

rioară a acestora, persoana 
(persoanele) împuternicită 

Contribuabilii vor putea primi formularele 
tipizate de documente primare cu regim 

special de la Inspectoratul Fiscal

(împuternicite) cu procesa-
rea comenzii în cauză poate 
solicita documente confir-
mative suplimentare. În anu-
mite situaţii, însă, cererea de 
comandă parvenită din par-
tea contribuabililor, poate fi 
refuzată, responsabilii de-
semnaţi urmînd să argumen-
teze ulterior refuzul în scris. 

După acceptarea eliberă-
rii formularelor, comenzile, 
certificate prin semnăturile 
de rigoare, se reflectă în 
Registrul de recepţionare 
a comenzilor de formulare, 

în ultimul cîmp al acestuia 
indicîndu-se starea comen-
zii corespunzătoare (accept). 
Eliberarea formularelor tipi-
zate se efectuează contra pla-
tă şi exclusiv contra semnă-
turii persoanelor autorizate 
ale agentului economic sau 
în baza delegaţiei semnate 
de acestea, la prezentarea 
cererii şi a extrasului de cont 
bancar ce confirmă transfe-
rul banilor de pe contul con-
tribuabilului pe contul trezo-
rerial al Serviciului Fiscal de 
Stat. 
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Î n cadrul unei întreve-
deri recente a ministru-

lui Afacerilor Interne, Dorin 
Recean, cu reprezentanţii 
Băncii Mondiale, a fost efec-
tuat bilanţul şi evaluarea 
nivelului de implementare 
a proiectului „Managemen-
tul dezastrelor şi riscurilor 
climatice în Moldova”, în 
special a Componentei B, 
implementată de Serviciul 
Protecţie Civilă şi Situaţii 
Excepţionale al Ministerului 
Afacerilor Interne, potrivit 
unui comunicat al Direcției 
Informare și Relații Publice 
a MAI.

Ministrul Recean a mul-
ţumit oaspeţilor pentru vizită, 
subliniind importanţa imple-

mentării acestui proiect pen-
tru Republica Moldova şi în 
particular, pentru MAI, cu 
referire la Componenta B – 

„Îmbunătăţirea pregătirii pen-
tru reacţie în caz de dezastre 
şi situaţii excepţionale”.

La rîndul său, reprezen-
tantul Băncii Mondiale, Ana-
tol Gobjila, l-a informat pe 
ministrul Afacerilor Interne 
că lucrările de construcţie a 
Centrului de Dirijare în Situ-
aţii Excepţionale au fost deja 
demarate în ianuarie curent 
şi efectuate procurările ne-
cesare în proporţie de 80 de 
procente.

De menționat că lansarea 
centrului este planificată pen-
tru începutul anului viitor, iar 

proiectul pro-
priu-zis va fi 
finisat peste 18 
luni. Pe parcur-
sul acestei peri-
oade, urmează 
să fie consoli-
date capacită-
ţile tehnice şi 
umane ale cen-
trului, inclusiv 
prin activităţi 
de instruire a 
formatorilor şi 
pregătirea pro-
fesională a personalului, în 
domeniul elaborării procedu-
rilor operaţionale standarde.

Reprezentantul Băncii 
Mondiale, Sergio Dell’Anna, 
a propus realizarea unui 

schimb de experienţă cu Ser-
viciul Protecţie Civilă din Ita-
lia şi stabilirea unui parteneri-
at de cooperare eficient.

Ministrul Recean a rei-
terat importanţa creării unui 

astfel de centru de dirijare în 
situaţiile excepţionale şi şi-a 
exprimat încrederea în efici-
enţa acestuia şi posibilităţile 
de operaţionalizare.

Precizăm că, proiectul 

,,Managementul dezastrelor şi 
riscurilor climatice în Moldo-
va” este implementat în baza 
Acordului de finanţare dintre 
Republica Moldova şi Aso-
ciaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare (IDA), semnat 
la 12 august 2010 şi ratifi-
cat prin Lege nr. 224 din 17 
septembrie 2010 (promulgată 
prin Decretul Preşedintelui nr. 
572-V din 1 octombrie 2010). 
Obiectivul proiectului constă 
în consolidarea capacităţilor 
Republicii Moldova în pro-
gnozarea situaţiilor meteoro-
logice severe şi îmbunătăţirea 
capacităţilor de gestionare a 
dezastrelor naturale.

Cor. DRePtul

O nouă ediţie a Buletinului de 
Politică Externă, cu generi-

cul „Republica Moldova şi politica 
de securitate şi apărare comună a 
Uniunii Europene: Perspectivele co-
operării”, semnată de Eduard Țugui, 
a fost prezentată, recent, în cadrul 
Institutului pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale ,,Viitorul”, potrivit 
unui comunicat al instituției.

În lucrarea sa, autorul se referă 
la situația privind conflictul transnis-
trean. 

Astfel, din 2005, Uniunea Eu-
ropeană este parte a formatului de 
negocieri „5+2” şi are o misiune 
din cadrul PSAC la frontiera moldo-
ucraineană – EUBAM –  prezenţă 
foarte importan-
tă pentru pentru 
Republica Mol-
dova dar nu şi 
suficientă pentru 
soluţionarea de-
finitivă a con-
flictului trans-
nistrean, susține 
autorul.

,,Doar Uniu-
nea Europeană 
şi Statele Unite 
ale Americii pot 
determina Rusia 
să-şi retragă mi-
litarii şi muniţii-
le din Republica 
Moldova (cel pu-
ţin au ce oferi în 
schimb Rusiei), 
iar cadrul oferit 
de către PSAC 
trebuie utilizat pentru a convinge 
toate statele membre UE să solicite 
Rusiei respectarea angajamentelor 
internaţionale”, explică E. Țugui.

Totodată, înlocuirea misiunii de 
menţinere a păcii din Zona de securi-
tate cu o misiune internaţională civilă, 
o altă precondiţie pentru soluţionarea 
conflictului transnistrean, nu poate fi 
fezabilă fără o participare a Uniu-

nii Europene, indiferent de formula 
finală a unei potenţiale noi misiuni. 
Dacă Uniunea Europeană a fost ca-
pabilă să soluţioneze un conflict se-
paratist în Indonezia, provincia Aceh, 
prin medierea unui acord între părţi 
şi desfăşurarea misiunii AMM Mo-
nitoring Mission, cu siguranţă poate 
să conducă o misiune internaţională 
în Republica Moldova, inclusiv cu 
participarea Rusiei şi OSCE. Mai 
mult decît atît, Uniunea Europeană 
şi Rusia au deja experienţa unor mi-
siuni comune în cadrul PSAC, cum 
este Misiunea Poliţienească a UE în 
Bosnia şi Herţegovina sau Opera-
ţiunea militară a UE în Ciad şi Re-
publica Central Africană – EUFOR 

Tc h a d / R C A , 
este de părere 
expertul. 

Bule t inu l 
de Politică 
Externă repre-
zintă o serie de 
analize, scrise 
de experţi lo-
cali şi străini, 
dedicate celor 
mai importan-
te subiecte de 
politică exter-
nă, dezvoltări-
lor majore din 
Marea Neagră, 
cooperării cu 
organizaţi i le 
internaţionale 
şi activităţilor 
de menţinere a 
păcii din regiu-

ne. Buletinul este distribuit în format 
electronic oficialilor europeni, fiind 
destinat în primul rînd publicului 
extern. Asta pentru a oferi informaţii 
obiective despre progresele Repu-
blicii Moldova în eforturile sale de 
apropiere de Uniunea Europeană. 
Publicaţia apare cu sprijinul financi-
ar al Fundaţiei Soros-Moldova.

Cor. DRePtul

Abordări privind consolidarea capacităţilor de 
intervenţie în timpul situaţiilor excepţionale

Republica Moldova şi 
politica de securitate şi 

apărare comună a uniunii 
europene: Perspectivele 

cooperării

Funcţionarii vor avea acces 
online la datele şi informa-

ţiile din toate instituţiile publice. 
Platforma guvernamentală „M-
Cloud”, care a fost lansată joi în R. 
Moldova, permite stocarea datelor 
publice într-un set unic de servere, 
care vor putea fi accesate prin in-
termediul Internet-ului. 

Graţie platformei guvernamen-
tale „M-Cloud”, 
funcţionarii publici 
nu vor mai folosi 
zeci sau chiar sute 
de servere, fără co-
nexiuni între ele, ci 
vor putea accesa 
datele prin interme-
diul Internet-ului. 
Astfel, ministerele 
se vor preocupa 
doar să genereze cît 
mai multe servicii 
electronice care vor 
fi puse pe platforma 
centralizată a Gu-
vernului. 

În cadrul evenimentul de lan-
sare a săptămînii ,,M-Cloud” în 
Guvern, secretarul general al Exe-
cutivului, Victor Bodiu, a declarat 
că obiectivele majore ale acestei 
tehnologii sînt serviciile de calita-
te şi guvernarea eficientă şi trans-
parentă. 

Totodată, ministrul Tehnolo-

giei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
Pavel Filip, a asigurat că datorită 
implementării platformei „M-Clo-
ud”, în cel mai scurt timp, cetăţenii 
R. Moldova vor avea nevoie doar 
de buletinul de identitate atunci 
cînd se vor prezenta în diferite 
instituţii publice. „Sîntem într-o 
situaţie paradoxală cînd astăzi încă 
trebuie să obţinem diferite acte de 

la o instituţie pentru a le prezenta 
altei instituţii. Or, cu această bază 
de date, cum e „M-Cloud”, institu-
ţiile publice vor avea acces la infor-
maţiile respective şi nu va fi nevoie 
să umblăm cu diferite acte”. 

Reprezentantul Băncii Mondia-
le în R. Moldova, Abdoulaye Seck, 
a remarcat că tehnologia „M-Clo-

ud” va reduce considerabil costuri-
le de stocare a datelor. Potrivit sur-
sei citate, actualmente, întreţinerea 
serverelor costă aproximativ 300 
de milioane de dolari SUA. Gra-
ţie platformei online, costurile vor 
ajunge pînă la 500 de mii de dolari 
SUA. 

În acest moment, Ministerul 
Agriculturii a finalizat migrarea 

unor sisteme şi servicii 
în mediul online, iar 
Ministerul Justiţiei ur-
mează să îşi definitiveze 
transferul pe platforma 
virtuală. 

Implementarea teh-
nologiei „M-Cloud” în 
R. Moldova a costat 
1,9 milioane de dolari, 
bani oferiţi de către Gu-
vernul Olandei şi Banca 
Mondială. 

Proiectul „M-Clo-
ud” face parte din pro-
gramul guvernamental 
de reformare a servici-

ilor publice, E-transformare, lansat 
în 2012. Un pas important pentru 
atingerea obiectivelor programului 
a fost făcut prin lansarea portalului 
www.servicii.gov.md, care înglo-
bează toate serviciile online oferite 
de către autorităţile publice şi lan-
sarea serviciului guvernamental de 
plăţi electronice.

Funcţionarii vor avea acces online la datele şi 
informaţiile din toate instituţiile publice

Ministerul Mediului a semnat acorduri cu 
primării săteşti pentru construcţia ape-

ductelor. Totodată, ministerul a primit de la Uniu-
nea Europeană un laborator de teste nucleare.

Astfel, Primăria satului Mitoc, raionul Orhei, va 
beneficia de 463 de mii de lei, Primăria satului Co-
ropceni, raionul Teleneşti - de 433 de mii de lei, Pri-
măria satului Doltu, raionul Făleşti - de 1 mil. lei, 
Primăria satului Truşeni, mun. Chişinău - de 500 
de mii de lei şi Primăria satului Grebleşti, raionul 
Străşeni - de 1 mil. de lei pentru construcţia sau re-
paraţia apeductelor şi reţelelor de canalizare. Primă-
ria satului Oxentea, raionul Dubăsari, va beneficia 
de 100 de mii de lei pentru reabilitarea parcului de 
recreare a gimnaziului.

,,Cred că într-o perioadă de 5-10 ani, cetăţenii 
din satele noastre vor avea acces la apă potabilă, 

ceea ce nu au avut niciodată”, a declarat jurnalişti-
lor ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru. El a preci-
zat că banii sînt alocaţi din Fondul Ecologic Naţio-
nal, iar comunităţile locale vor trebui să acopere cel 
puţin 15 la sută din cheltuieli. Primăriile locale vor 
angaja companiile care vor executa lucrările şi vor 
gestiona ulterior obiectivele construite.

În acelaşi timp, Uniunea Europeană a donat 
un laborator, pentru depistarea substanţelor radi-
oactive, Agenţiei Naţionale pentru Reglementări 
Radionucleare, care se subordonează Ministerului 
Mediului. Gheorghe Şalaru a spus că autospeciala 
a costat 350 de mii de euro, iar Comisia Europeană 
a oferit şi cursuri de instruire specialiştilor moldo-
veni. „Problemele ce ţin de securitatea nucleară nu 
sînt doar naţionale, dar creează şi îngrijorări la ni-
vel internaţional”, a afirmat ministrul Mediului.

Ministerul Mediului a acordat bani pentru apeducte şi a 
primit un laborator nuclear
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Experţii IDIS „Viitorul” 
au prezentat un studiu 

despre omul post-sovietic şi 
modul său de a se manifesta, 
după mai bine de 20 de ani de 
la destrămarea Uniunii Sovie-
tice. În studiul „How to get rid 
of post-sovietness?” (Cum să 
ne debarasăm de post-sovie-
tism?), autorii abordează mo-
dul în care se manifestă acest 
aspect în viaţa politică şi cea 
publică, precum şi modalita-
tea de a minimaliza daunele 
cauzate de acesta în contextul 
europenizării ţării. Studiul se 
referă la situaţia din R. Mol-
dova, Georgia şi Ucraina şi 
a fost elaborat de experţi 
din cele trei ţări, cu suportul 
Black Sea Trust for Regional 
Cooperation of the German 
Marshall Fund. 

Cele trei ţări au fost se-
lectate pentru analiză nu doar 
din considerentul că au făcut 
parte din Uniunea Sovietică, 
ci şi datorită intenţiei aces-
tora de a deveni membre ale 
Uniunii Europene. Post-so-
vietismul, în acest studiu, a 
fost definit ca o mutaţie so-
cio-politică, în care vechile 
valori sovietice au fost mo-
dificate şi combinate cu cele 

din Vest, generînd un nou 
context. Fenomenul este con-
siderat drept o treaptă de tran-
ziţie între perioada sovietică 
şi cea de europenizare, susţi-
nută tot mai mult şi în rîndul 
tinerilor, chiar dacă au fost 
născuţi după des-
trămarea URSS. 

„La efectuarea 
studiului au luat 
parte mai mulţi 
experţi din cele 
trei ţări, inclusiv 
36 de experţi din 
Moldova, care 
au participat şi la 
elaborarea topului 
liderilor post-so-
vietici. Dacă din 
Moldova au refu-
zat implicarea la 
realizarea studiu-
lui doar doi experţi, 
în Georgia numărul acestora 
a fost mult mai mare, aproxi-
mativ 20 de experţi refuzînd 
să facă parte din echipă”, a 
explicat Leonid Litra.

Experţii au analizat feno-
menul abordînd două direcţii: 
politică şi societate, eviden-
ţiind modul în care acesta se 
manifestă în zona atitudini-
lor, modelelor comportamen-

tale şi practicilor discursive. 
Specialiștii s-au axat doar pe 
cele mai negative aspecte şi 
în final propun soluţii de de-
barasare de acestea. 

„Sociologii noştri demult 
au bătut alarma, atenţionînd 

cu privire la moştenirea so-
vietică. Însă, în prezent, nu 
mai avem acel sovietism 
autentic, intervenind unele 
mutaţii şi chiar elemente 
noi, cum ar fi cultura VIP 
sau fenomenul slangului. Se 
observă tot mai mult cultu-
ra VIP-ului, cînd toţi vor să 
fie asemeni oamenilor bo-
gaţi, pe copertele revistelor, 

abandonînd ideea sovietică, 
precum că intelectualul este 
un VIP. Totodată, sînt tot mai 
frecvent utilizate rusismele 
şi nu pentru că am avea un 
vocabular sărac, aşa cum 
era în perioada sovietică, ci 

pentru că aşa e mai teatral”, 
argumentează expertul IDIS, 
Cornel Ciurea. 

Astfel, sistemul politic 
post-sovietic se manifestă 
prin necesitatea controlului 
total. Dacă în perioada sovie-
tică sancţiunile aspre aveau 
efect, în perioada post-so-
vietică acestea şi-au pierdut 
din eficienţă. Persistă, însă, 

poziţionarea pe scara ierar-
hiei, iar persoanele ajung la 
asemenea nivel nu tocmai 
datorită cunoştinţelor, meri-
telor sau experienţei necesare. 
Scena politică este dominată 
de nepotism, cumătrism, iar 

a s p e c t e l e 
juridice sînt 
doar decora-
tive. Servici-
ile în spaţiul 
post-sovietic 
sînt de cali-
tate joasă, iar 
mediul de 
activitate a 
businessului 
şi cel legal 
favorizează 
corupţia. Ac-
torii politici 
se bucură de 
privilegii în-

alte, iar declaraţiile nefondate 
ale acestora, promisiunile de-
şarte şi acţiunile lor irespon-
sabile nu sînt sancţionate. 

Cît priveşte cetăţeanul 
de rînd, ,,omul post-sovetic”, 
acesta consideră că statul este 
o autoritate puternică obligată 
să ofere soluţii la toate proble-
mele. De cele mai multe ori, 
în luarea deciziilor, oamenii 

încearcă să fie la fel ca cei-
lalţi, iar părerea „vecinului” 
încă mai contează. Frica şi 
scepticismul în faţa reforme-
lor radicale mai persistă chiar 
şi în rîndul tinerilor. Oamenii 
din spaţiul post-sovietic nu 
acceptă schimbările, aspect 
cultivat în perioada sovieti-
că în timpul colectivizării şi 
industrializării. Tot din acest 
motiv, lipseşte toleranţa pri-
vind diferenţele culturale, re-
ligioase sau sexuale. De cele 
mai multe ori, chiar resping 
sau refuză să recunoască şi 
să aprecieze talentele şi abi-
lităţile celor din jur. Omul 
post-sovietic preferă planuri-
le pe termen scurt şi consumul 
iraţional.    

Autorii studiului propun 
10 recomandări de eradicare 
a fenomenului, cum ar fi: eu-
ropenizare şi socializare; de-
mitizarea moştenirii sovietice; 
o societate civilă activă; rolul 
mass-media; implementarea 
E-Guvernării; schimb de ex-
perienţă între regiuni; concur-
suri de ocupare a funcţiilor pu-
blice; combaterea corupţiei; 
debirocratizarea; îmbunătăţi-
rea standardelor educaţionale.

IDIS ,,Viitorul”

Debarasarea de post-sovietism

Ziua mondială a bolnavului, consemnată, 
recent, are scopul de a readuce în atenţia opi-
niei publice grija pentru persoanele aflate în 
suferinţă, precum şi grija pentru sănătate. 

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătă-
ţii (OMS), sănătatea este starea de completă 
bunastare fizică, mintală şi socială, care nu se 
reduce doar la absenţa bolii sau a infirmităţii. 
Sănătatea publică implică angajarea întregii 
societăţi în prevenirea bolilor, îmbunătăţirea 
şi prelungiriea vieţii, menţinerea şi promovă-
rea stării de bine a omului.

La nivel internaţional, organizaţiile care 

promovează politicile în domeniul sănătăţii, 
sînt preocupate în mod insistent de lupta îm-
potriva bolilor, organizarea serviciilor medi-
cale în scopul diagnosticării precoce a bolilor, 
utilizarea tehnologiilor performante pentru 
tratarea maladiilor, crearea condiţiilor pentru 
oferirea serviciilor de calitate şi în volum de-
plin populaţiei, precum şi punerea în aplicare 
a acelor măsuri sociale specifice, care să asi-
gure fiecărui membru al colectivităţii dreptul 
său înnăscut la sănătate,  în context, şi dreptul 
fiecărui bolnav de a fi informat despre facto-
rii de risc pentru sănătatea sa.

Lipsa informării, inclusiv a măsurilor de 
protecţie a unei persoane bolnave poate avea 
complicaţii grave pentru sănătatea acesteia. 
Astfel, un bolnav cronic de cardiopatie ische-
mică (maladie a inimii, cea mai frecventă şi 
cea mai importantă cauză de deces pe plan 

mondial, inclusiv în Republica Moldova), fi-
ind expus la fumul de tutun, poate face un atac 
de cord sau cerebral, care poate fi fatal pentru 
el (în cel mai bun caz, poate rămîne paralizat 
sau cu consecinţele unui infarct miocardic).

Dovezi de îmbunătățire a sănătăţii publi-
ce, ca urmare a implementării legislaţiei pri-
vind interzicerea totală (100%) a fumatului în 
spaţii închise, pot fi aduse din diferite ţări ale 
lumii. Iată cîteva exemple elocvente: 

- Internările în spital din cauza atacului de 
cord (infarct miocardic acut) s-au redus cu 
22% în doi ani după implementarea de către 

Uruguay a legislaţiei sale privind inter-
zicerea fumatului în spaţii închise.

- Pe parcursul unui an, după adop-
tarea în 2007, de către statul Arizona 
din SUA, a legii privind interzicerea 
fumatului în locurile publice, numărul 
internărilor din cauza infarctului mio-
cardic acut s-au micşorat cu 13%, din 
cauza anginei pectorale (stenocardiei) 
cu 33%, iar din cauza ictusului cerebral 
cu 14%.

- Conform studiului care a analizat 
numărul internărilor din cauza astmu-
lui bronşic pe parcursul a 6 ani înainte 
şi 3 ani după adoptarea, în anul 2006, a 
legii privind interzicerea fumatului în 

spaţiile publice, numărul internărilor copiilor 
cu vîrsta de pînă la 15 ani s-au micşorat cu 
15%. 

- Adoptarea în New-York, SUA, a legii 
privind protecţia de fumatul pasiv, a condus 
la micşorarea, în anul 2004, a internărilor în 
spital din cauza atacului de cord (infarct mio-
cardic acut) cu 3813 cazuri, ceea ce a condus 
la economisiri de buget în valoare de 56 mil. 
dolari, pentru sănătate.

În Moldova, în anul 2010, s-au înregis-
trat 2107 cazuri de infarct miocardic acut, iar 
1558 persoane au decedat de această afecţi-
une.

Renunţarea la fumat, interzicerea fuma-
tului în spaţiile publice închise, promovarea 
politicilor libere de tutun are doar efecte be-
nefice pentru sănătatea publică şi necesită a fi 
susţinute în Republica Moldova.

Bolnavii au dreptul de a fi protejaţi de 
expunerea la factorii de risc pentru 

sănătate A ctivitatea comisariatelor de poliţie din 
ţară este monitorizată timp de două 

săptămîni în cadrul unei campanii iniţiată de 
asociaţia ,,Promo-LEX”, în parteneriat cu Mi-
nisterul Afacerilor Interne. 

Preşedintele Asociaţiei Nonguvernamen-
tale ,,Promo-LEX”, Ion Manole, a declarat, 
în cadrul unei confe-
rinţe de presă, că au 
fost instruiţi 38 de 
monitori, care se vor 
deplasa în teritoriu 
pentru a analiza acti-
vitatea comisariatelor 
şi secţiilor de poliţie 
în baza observaţiilor. 
Personalul instruit 
efectuează vizite ino-
pinate pentru a obser-
va comportamentul 
şi vestimentaţia cola-
boratorilor de poliţie, 
şi pentru a  studia panourile informative din 
incinta acestor instituţii. 

O altă parte a campaniei constă în sesiză-
rile parvenite de la cetăţeni. Persoanele sînt 
îndemnate să trimită pe adresa ,,Promo-LEX” 
sau a instituţiilor mass-media imagini cu im-
plicarea poliţiştilor. „Imaginea poliţiei din Re-
publica Moldova este aşa cum este – unii au o 
impresie foarte bună, alţii dimpotrivă. Noi ne 
propunem să ne convingem dacă este poliţia 
bună sau rea”, a declarat preşedintele asoci-

aţiei. Ion Manole a menţionat că în această 
campanie este importantă şi colaborarea cu 
MAI. Atunci cînd vor fi depistate anumite 
încălcări, MAI să vină cu reacţii, să încerce 
să le înlăture, iar în exemplele pozitive acei 
colaboratori să fie promovaţi. 

Viceministrul Afacerilor Interne, Ion Bo-
drug, a declarat 
că ministerul 
susţine această 
iniţiativă a socie-
tăţii civile. „Pen-
tru noi este util a 
vedea activitatea 
poliţiei cu ochii 
critici ai cetăţeni-
lor. În felul acesta 
vom înţelege mai 
bine ce direcţii 
trebuie să îmbu-
nătăţim. Este un 
exerciţiu de care 

autorităţile au nevoie în mod periodic”, a no-
tat viceministrul. Ion Bodrug speră că vor fi 
scoase în evidenţă şi momente pozitive din 
activitatea poliţiei. Viceministrul a mai spus 
că după prezentarea raportului final al cam-
paniei vor fi întreprinse măsurile care se vor 
cere. 

Campania „Cu ochii pe poliţie” se desfă-
şoară în perioada 12-26 februarie, iar imagini-
le expediate de către cetăţeni trebuie să vizeze 
nemijlocit această perioadă. 

Societatea civilă, cu ochii pe poliţie

Inspectorii fiscali au efectuat în ianuarie verificări şi 
au aplicat agenţilor economici amenzi 

Inspectorii fiscali au efectuat în ianuarie 475 de verificări ale agenţilor economici care 
activează în Chişinău. 

Potrivit datelor Inspectoratului Principal Fiscal de Stat (IPFS), scopul acestor activităţi 
este de a verifica, în ce măsură este respectată disciplina financiar-fiscală, regulile comerţului, 
precum şi legalitatea operaţiilor comerciale.

„Din 475 de verificări, în 382 de cazuri au fost depistate încălcări. Amenzile fiscale, apli-
cate agenţilor economici, au constituit 5,5 mil. lei, iar cele administrative - 167,58 mii lei. 
Printre cele mai frecvente încălcări sînt neprezentarea documentelor pentru dreptul desfă-
şurării activităţii de antreprenor, precum şi comercializarea mărfurilor şi serviciilor în lipsa 
aparatelor de casă”, se spune în comunicatul IPFS.

Au  fost supuse controlului centrele comerciale, pieţele din Capitală, precum şi agenţii 
economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, transportării pasagerilor 
şi încărcăturilor. 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎngĂ

Conform cerinţelor legii 
privind protecţia consuma-
torului,  acesta este în drept 
să ceară vînzătorului, în ter-
men de 14 zile, înlocuirea 
unui produs nealimentar de 
calitate corespunzătoare cu 
un produs similar celui pro-
curat dacă acest produs nu-i 
convine ca formă, gabarit, 
model, mărime, culoare sau 
dacă nu-l poate utiliza con-
form destinaţiei din alte ca-
uze.  Dacă produsul necesar 
pentru înlocuire lipseşte, 
consumatorul are dreptul să 

rezilieze contractul, iar vîn-
zătorul este obligat să-i resti-
tuie contravaloarea produsu-
lui. Cererea consumatorului 
de a i se înlocui produsul sau 
de a i se restitui  contrava-
loarea lui urmează să fie exe-
cutată dacă produsul nu este 
utilizat, nu şi-a pierdut cali-
tăţile de consum şi dacă exis-
tă probe că a fost cumpărat 
de la vînzătorul respectiv.

Refuzul satisfacerii cerin-
ţelor consumatorului poate fi 
contestat în instanţa de jude-
cată. 

? Am cumpărat o maşină de spălat cu defect, iar 
magazinul nu doreşte să-și asume responsabilita-
tea. Cum să procedez, conform cerinţelor legale?

Victoria Marcu,
r-n Orhei

Educaţie juridică

Conform prevderilor 
Regulamentului pri-

vind condiţiile, modul de asi-
gurare, evidenţă şi distribuire 
a biletelor de tratament sa-
natorial acordate veteranilor, 
aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului nr. 190 din 17 martie 
2010,  dreptul la tratament 
sanatorial se realizează:

a) pentru beneficiarii de 
pensii stabilite şi achitate de 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, precum şi pentru 
persoanele care au o vechime 
în muncă de cel puţin 35 de 
ani în cazul femeilor şi 40 de 
ani în cazul bărbaţilor – prin 
intermediul caselor teritoriale 
de asigurări sociale;

b) pentru invalizii şi vete-
ranii beneficiari de pensii sta-
bilite şi achitate de Ministerul 
Apărării, Ministerul Afaceri-
lor Interne, Departamentul In-
stituţiilor Penitenciare al Mi-
nisterului Justiţiei, Serviciul 
de Informaţii şi Securitate, 
Serviciul Grăniceri, Centrul 
Național Anticorupție, Ser-
viciul de Protecţie şi Pază de 
Stat – prin intermediul orga-
nelor respective ale acestor 
structuri.  

Biletele de tratament sa-
natorial acordate veteranilor 
se procură conform legislaţiei 
cu privire la achiziţiile publi-
ce, potrivit specializării staţi-
unilor balneoclimaterice şi a 
altor instituţii de profil, reie-
şind din structura nozologică 
a morbidităţii beneficiarilor 
şi indicaţiile medicale pentru 
tratament. 

Dreptul la asigurarea cu 
bilete de tratament sanatori-
al, conform Legii nr. 190-XV, 
din 8 mai 2003, cu privire la 
veterani, îl au veteranii cu do-
miciliul permanent în Repu-
blica Moldova. Dreptul la asi-
gurarea cu bilete de tratament 
sanatorial gratuit în centrele 
de reabilitare ale Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei şi în alte instituţii de 
acest tip, conform indicaţiilor 
medicale, îl au:

a) invalizii de război, con-
form art. 8 din Legea nr.190-
XV, din 8 mai 2003, cu privire 
la veterani – o dată în an sau, 
la alegere, în locul biletelor 
de tratament – o compensaţie 
bănească o dată la doi ani, în 
condiţiile stabilite de Guvern;

 b) veteranii de război, 
conform art. 7 din Legea 
nr.190-XV, din 8 mai 2003, 
cu privire la veterani – o dată 
la trei ani;

c) veteranii muncii, con-
form art.9 din Legea nr.190-
XV, din 8 mai 2003, cu privire 
la veterani, cu excepţia per-
soanelor angajate şi a celor 
care desfăşoară activitate de 
antreprenoriat de diferite for-
me, dacă în ultimele şase luni, 

premergătoare lunii în care a 
fost eliberat biletul, nu au des-
făşurat activitate economică – 
o dată la trei ani;

d) veteranii serviciului 
militar, conform art.10 din 
Legea nr.190-XV, din 8 mai 
2003, cu privire la veterani – 
o dată la trei ani;

e) veteranii organelor afa-
cerilor interne şi ai sistemului 
penitenciar, conform art.11 
din Legea nr.190-XV, din 8 
mai 2003, cu privire la vete-
rani – o dată la trei ani;

f) alte categorii de persoa-
ne, conform art.12 din Legea 
nr.190-XV, din 8 mai 2003, 
cu privire la veterani – o dată 
la trei ani. 

Biletele pentru categoriile 
respective se eliberează prin 
intermediul organelor care 
stabilesc şi achită pensia. Per-
soana care îndeplineşte condi-
ţiile pentru obţinerea biletului 
de tratament în temeiul mai 
multor acte normative poate 
beneficia de bilet, la alegere, 
în baza unui singur temei. În 
acest caz, solicitantul va pre-
zenta un certificat de confir-
mare că în ultimii trei ani nu 
a beneficiat prin intermediul 
direcţiilor/secţiilor asistenţă 
socială şi protecţie a familiei 
de bilet de tratament sanato-
rial.

Pentru a beneficia de bilet 
de tratament sanatorial, per-
soanele indicate în pct.5 din 
prezentul regulament, bene-
ficiari de pensie de la CNAS, 
depun o cerere pentru a fi 
luaţi în evidenţă la CTAS de 
la domiciliu, iar  beneficiarii 
de pensie de la alte structuri 
depun o cerere la organele 
de pensionare ale structurilor 
respective. La cerere se ane-
xează: copiile actului de iden-
titate şi legitimaţiei de invalid 
sau participant la război; re-
comandarea medicală (forma 
070E), copia carnetului de 
muncă (prima şi ultima pagi-
nă care conţine înscrieri). Su-
plimentar, după caz, prezintă:

a) veteranii muncii – co-
pia legitimaţiei de veteran şi 
a documentului care confirmă 
existenţa ordinelor şi medali-
ilor;

b) veteranii serviciului 
militar, veteranii organelor 
afacerilor interne şi sistemului 
penitenciar: copia legitimaţiei 
de veteran şi a documentului 
care confirmă existenţa or-
dinelor şi medaliilor, copia 
carnetului de muncă (prima 
şi ultima pagină care conţine 
înscrieri);

c) soţii supravieţuitori, in-
apţi de muncă, ai participanţi-
lor la cel de-al doilea război 
mondial sau la acţiunile de 
luptă în timp de pace din rîn-
dul militarilor căzuţi la datorie 
ori soţii invalizilor de război 

decedaţi, dacă nu s-au recă-
sătorit, copiii acestora pînă 
la atingerea vîrstei de 18 ani 
sau după această vîrstă, dacă 
îşi continuă studiile în insti-
tuţiile de învăţămînt la cursu-
rile de zi, pînă la  terminarea 
studiilor, însă cel mult pînă 
la atingerea vîrstei de 23 de 
ani: copia carnetului de mun-
că (prima şi ultima pagină 
care conţine înscrieri, pentru 
soţi şi  soţii), certificatul de 
căsătorie, pentru copii – cer-
tificat de studii.

 Cererea se înregistrează 
în Registrul de evidenţă al so-
licitanţilor de bilete (în formă 
electronică sau pe suport de 
hîrtie).  Data înregistrării ce-
rerii se consideră data luării în 
evidenţă, iar numărul de înre-
gistrare în cerere corespunde 
numărului de ordine din Re-
gistrul de evidenţă al solicitan-
ţilor de bilete.  La schimbarea 
locului de domiciliu în altă 
unitate administrativ-teritori-
ală a republicii, solicitantului i 
se păstrează rîndul precedent. 
La solicitarea beneficiarului, 
organul care efectuează asi-
gurarea cu pensii la noul loc 
de trai, în termen de 10 zile 
lucrătoare, solicită, printr-un 
demers, organului care ante-
rior a efectuat asigurarea cu 
pensie confirmarea scrisă şi 
documentele ce atestă data 
înscrierii în registru şi drep-
tul la bilet, autentificată prin 
ştampilă şi semnătura şefului 
organului respectiv. Organele 
care efectuează asigurarea cu 
pensii eliberează beneficiaru-
lui biletul de tratament cu 10 
zile înainte de data prezentă-
rii lui la Centrul de reabilitare 
balneosanatorială.  În cazul 
în care beneficiarul nu are 
posibilitate să se deplaseze 
în termenul indicat în bilet la 
centrul balneosanatorial, el 
este obligat, cu 5 zile înainte 
de data expirării biletului, să-l 
restituie organului care l-a 
eliberat. Biletul returnat va 
fi redistribuit altui solicitant, 
conform rîndului. Biletele 
nevalorificate în termenele 
stabilite vor fi restituite, după 
caz, printr-un demers, însoţite 
de bonul de consum, organu-
lui care a distribuit biletul. În 
cazul în care persoanele care 
stau în rînd, refuză primirea 
biletului din următoarele mo-
tive:

a) îmbolnăvire;
b) contraindicaţii medica-

le;
c) decesul rudelor;
şi refuzul este documentat, 

solicitantul poate beneficia de 
bilet la o nouă solicitare, în 
caz contrar, rîndul nu i se păs-
trează.

 Termenul de utilizare a 
biletului se modifică exclusiv 
de către organele care elibe-

rează biletele, în coordonare 
cu administraţia instituţiei 
prestatoare de servicii. Uni-
tatea responsabilă din cadrul 
structurii respective, trimes-
trial, distribuie biletele orga-
nelor de pensionare, după caz 

– celor teritoriale, cu 15 zile 
pînă la începutul trimestrului 
următor, proporţional numă-
rului de veterani pe raioane/
municipii, înregistraţi în baza 
de date a structurii respective.  
Biletele, după caz, sînt elibe-
rate structurilor teritoriale, în 
baza facturilor de expediţie. 
Eliberarea biletelor solici-
tanţilor aflaţi în evidenţă se 
efectuează de către persoana 
responsabilă desemnată prin 
ordinul conducătorului struc-
turii respective.

 Biletele se eliberează soli-
citanţilor la prezentarea urmă-
toarelor acte:

a) fişa balneosanatorială  
F072E, eliberată de medicul 
de familie;

b) recomandarea medica-
lă F070E, eliberată de medi-
cul de familie;

c) originalul actului de 
identitate, iar în cazul elibe-
rării biletului pentru tratament 
sanatorial peste hotarele repu-
blicii – paşaportul cetăţeanu-
lui Republicii Moldova;

d) după caz, copia car-
netului de muncă (prima şi 
ultima pagină care conţine 
înscrieri);

e) pentru persoanele nean-
gajate în cîmpul muncii – cer-
tificatul prin care se confirmă 
că solicitantul nu a beneficiat 
de bilet în ultimii trei ani în te-
meiul altor acte normative. 

Biletul se eliberează soli-
citantului completat integral 
şi semnat de persoana res-
ponsabilă, cu aplicarea ştam-
pilei organului care eliberează 
biletul.  La primirea biletului 
beneficiarului i se comunică 
în scris, contra semnătură, ur-
mătoarele: 

a) nu se permite modifica-
rea termenului de valabilitate, 
vînzarea, schimbul sau trans-
miterea biletului altei persoa-
ne;

b) biletul se eliberează 
pentru tratarea unei singure 
persoane;

c) beneficiarul este obli-
gat să prezinte biletul la unita-
tea de recepţie a Centrului de 
reabilitare balneosanatorială 
pentru înregistrare şi perfec-
tarea fişei sanatoriale;

d) beneficiarului care a 
întrerupt de sine stătător pro-
cesul de tratament, termenul 
neutilizat nu i se compensea-
ză sub nici o formă;

e) la întoarcere, benefici-
arul, în termen de 20 de zile, 
este obligat să prezinte orga-
nului care a eliberat biletul cu-
ponul detaşabil al bonului.

tratament sanatorial pentru veterani

Citaţii în judecată

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ba-
calîm Elena, pentru data de 27 martie 2013, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45), unde va avea loc examinarea 
cauzei la acţiunea lui Trifan Mihail către: Bacalîm Elena, Bacalîm 
Tatiana, Codev Alexandru şi Codev Oleg privind repararea prejudi-
ciului material şi moral.

Judecător   liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Pos-
tolachi Adela, pentru data de 28 martie 2013, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea lui Cernolev Ruslan privind modificarea 
cuantumului pensiei de întreţinere.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,BIS Engineering” SRL, pentru data de 29 martie 2013, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Ţurcanu Alexei 
privind anularea actelor juridice.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Delostep”, pentru data de 11 aprilie 2013, ora 
10.15, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
,,Royal-Progres” SRL.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   liliana Andriaş
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea obli-
gatorie a persoanelor fizice: Afonina Polina, Bătrîncea Vlad, Ba-
raneţchii Dmitrii, Baltă Sergiu, Baltă Tatiana, Bologan Nicolae, 
Bologan Natalia, Bogdaneţ Ana, Bujor David, Bejan Sergiu, Bol-
dişor Constantin, Biciuc Valentina, Colbasiuc Anatolii, Cebotari 
Liliana, Chiriac Corneliu, Candu Simion, Chiriac Alexei, Crigan 
Galina, Ciocan Alexandru, Coadă Lidia, Corotcova Elena, Curuci 
Ivan, Curoşu Angela, Chepteni Valentin, Crîjaveţchi Aliona, Ce-
botari Petru, Damir Constantin, Dodon Igor, Doţiuc Ivan, Diaconu 
Vladimir, Dumbrava Mihai, Fadeev Alexandr, Grosu-Chiriac Cris-
tina, Guţanu Larisa, Gulica Petru, Gîrlea Victor, Gîrneţ Ion, Guţol 
Mihail, Golotin Iurii, Gaidău Ivan, Grosu Maria, Grosu Igor, Har-
lamov Vasile, Harea Ion, Haritonov Alexandr, Ivanov Albert, Iuraş 
Victor, Iuraş Natalia, Itkis Boris, Iuraş Ion, Ianocichin Nicolai, Iuraş 
Petru, Lungu Alexei, Leca Ion, Mocanu Ştefan, Nevednicii Boris, 
Nevednicii Raisa, Orlov Stanislav, Opincă Iurie, Orhei Alexandr, 
Ohoncenco Mihail, Pînzari Alexandru, Pavlicenco Pavel, Popa Vi-
talie, Pîrţac Nicolae, Pîrţac Elena, Postolache Ion, Panin Serghei, 
Proniţchi Veaceslav, Robu Ion, Rusu Petru, Racu Valeriu, Rusu 
Tudor, Sahanovschi Victoria, Soltanici Valeriu, Soltanici Liudmila, 
Selevestru Serghei, Schiţco Ion, Sarivan Dorina, Stoianov Dmitrii, 
Şusterman Bela, Şeremetieva Marina, Selevestru Irina, Soltan Vasi-
le, Turcenco Alexei, Trandafil Semion, Vedmediuc Serghei, Văzdă-
uţan Viorel, Prodan Dumitru, Egorov Anton şi Palean Oleg, pentru 
data de 26 februarie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 215, în incinta Jude-
cătoriei Comerciale de Circumscripţie), în calitate de intervenienţi 
accesorii în cauza civilă la cererea lui Băţ Anatolie către Federaţia 
de Şah din Moldova şi Ministerul Justiţiei al RM privind anularea 
actelor juridice, sub sancţiunea aplicării efectelor corespunzătoare 
prevăzute în art.205, 206 din Codul de Procedură Civilă.

Judecător   Ion gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ÎM ,,Premium Hold” SRL, pentru data de 28 februarie 
2013, ora 16.15, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
504) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Liupas-Imo-
bil” SRL privind încasarea datoriei.

Prezenţa la şedinţa de judecată cu întocmirea referinţei este 
obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător   Dorin Dulghieru 

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Şelari Ion, 
pentru data de 20 martie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73) în calitate de interve-
nient în cauza civilă nr. 2a-4721/12, în ordine de apel la cererea lui 
Veliciko Serghei, SA ,,Asito” privind încasarea prejudiciului mate-
rial şi moral.

Judecător    Maria guzun 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Cer-
nopol Eugeniu, a reprezentanţilor: SRL ,,Loran Trans”, SRL ,,Asig 
Asist”, SRL ,,IPB Leasing Grup”, pentru data de 26 februarie 2013, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrîţi în cauza civilă inten-
tată de: Daicu Tamara şi Daicu Anatolie.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător    liliana Andriaş

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

OIeinic Ludmila, pentru data de 19 martie 2013, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Malîi 
Marina.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

 Judecător   S. namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gheţiu Ion, pentru data de 22 martie 2013, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea lui Mîrza Gheorghe privind 
încasarea sumei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   I. Busuioc
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www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cambur Sergiu Dumitru, cu 
domiciliul: mun. Chişinău, str. M. Costin, nr. 20, apt. 134, pentru 
data de 8 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii re-
clamantului Colesnic Alexandru către: Cambur Sergiu, Cumatrenco 
Iurie privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut 
cu titlu gratuit.

Judecător   Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Belinschi Veaceslav, cu do-
miciliul: mun. Chişinău, or. Ciorescu, str. Moldova, nr. 12, apt. 45, 
pentru data de 24 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cererii reclamantului Doncă Ştefan privind încasarea datoriei şi a 
dobînzii.

 Judecător   Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sarguş Veaceslav, domiciliat: satul Prajila, Floreşti, pentru data de 
5 martie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea cet. Ceapa Ala privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vrabii Andrei, pentru data de 
6 martie 2013, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 
13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii 
depusă de: Vrabie Vera, Vrabii Nina şi Vrabii Alina privind determi-
narea părţilor din proprietatea comună.

Judecător   S. teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şipitco Igor, pentru data de 7 martie 2013, ora 15.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea cet. Şipitco Diana privind desfacerea 
căsătoriei şi determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător   V. Stratan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Elusov Iurie, pentru data de 11 martie 2013, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Elusov-Cotelea 
Victoria privind decăderea din drepturile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Ihtus Grup”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Vasile 
Lupu, nr. 81, pentru data de 18 martie 2013, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea SC ,,Italian Expres” către: SRL ,,Direct Express”, 
SRL ,,Ihtus Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător   luiza gafton
 www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Sultanov Alexandru, pentru data de 20 martie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată la сererea cet-lor: Sultanov 
Serghei, Sultanov Natalia privind constatarea faptului acceptării 
succesiunii şi partajarea patrimoniului succesoral.

Judecător   Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ianciuc Leonid, pentru data de 27 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea cet. Ianciuc Olga privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   V. Stratan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gojii Ghenadii, pentru data de 
1 aprilie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 
13, bir. 17) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii 
lui Nofit Nicu privind repararea prejudiciului cauzat în urma acci-
dentului rutier.

Judecător   Maria Ţurcan
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor: ÎCS 
,,Hazar Construct” SRL, SC ,,Maremba” SRL în calitate de pîrîţi, 
ÎS ,,Cadastru” Chişinău, Asociaţia Obştească ,,Uniunea Veterani-
lor Războiului din Afganistan” în calitate de intervenienţi acceso-
rii, pentru data de 21 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în cauza civilă intentată 
de Crasnojon-Laba Ina către: ÎCS ,,Hazar Construct” SRL, SC 
,,Maremba” SRL, BC ,,Victoriabank” SA privind recunoaşterea 
dreptului de proprietate.

Judecător   Ion tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Statnic Victor Ion, a.n. 
12.01.1954, c/p - 2003012026129, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn, nr. 39, apt. 486, pentru data 
de 27 martie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea 
Agenţiei Imobiliare StabilImobil SRL privind restituirea prejudi-
ciului.

Judecător   ludmila Ouş
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Ecvatrans”, or. Soroca, pentru data de 11 martie 2013, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (or. Soroca, str. Independenţei, nr. 62, bir. 7), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL ,,Elia” 
privind încasarea prejudiciului material.

Judecător   ludmila Ciuhrii 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Deineca Vitalie, a.n. 
19.06.1968, IDNP - 0970901894168, pentru data de 5 martie 2013, 
ora 15.45, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) 
în calitate de pîrît la cererea cet. Balan Serghei privind încasarea 
datoriei.

Judecător   l. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Moraru Anatolie, pentru data 
de 7 martie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-2052/2013, 
intentată de Moraru Nina privind partajarea averii.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jemna Victor, pentru data de 
11 martie 2013, ora 11.15, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1462/2013, inten-
tată de Jemna Eugenie privind decăderea din drepturile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea obli-
gatorie a cet. Arghirii Serghei, pentru data de 13 martie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 215, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscrip-
ţie), în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SA ,,Transelit” pri-
vind încasarea datoriei, sub sancţiunea aplicării efectelor corespun-
zătoare prevăzute în art.205, 206 din Codul de Procedură Civilă.

Judecător   Ion gancear 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chmaissani Ali, pentru data de 
27 martie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-604/2013, inten-
tată de Colesnic Natalia privind desfacerea căsătoriei şi încasarea 
pensiei de întreţinere şi stabilirea domiciliului copilului.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   elena Cojocari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mordechaev (Bocancea) Cla-
udia, pentru data de 22 februarie 2013, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova privind încasarea 
sumei.

Judecător   lilia lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popov Silvian Petru, cu domi-
ciliul: bdul Mircea ce Bătrîn, nr. 58, apt. 33, pentru data de 7 martie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii reclamantului 
Loghinov Ion către: Popov Silvian, Eşaulov Andrei, intervenient 
accesoriu ÎS ,,CRIS Registru” privind recunoaşterea valabilităţii 
contractului de vînzare-cumpărare a automobilului, recunoaşterea 
dreptului de proprietate, anularea proceselor verbale de sechestru.

Judecător   Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Samosvat Vla-
dimir şi Iavorschi Iuri, pentru data de 15 martie 2013, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît şi 
intervenient accesoriu în cauza civilă la acţiunea cet. Sviderscaia 
Iana către: Samosvat Vladimir, Ghinda Liudmila şi Ghinda Si-
mion, cu participarea intervenientului accesoriu Iavorschi Iuri 
privind înlăturarea obstacolelor în exercitarea drepturilor de pro-
prietate şi evacuarea din imobil, precum şi anularea contractului 
de vînzare-cumpărare.

Judecător   lilia lupaşco  
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Moldoveanu Nelli, a.n. 
22.01.1969, c/p – 0992204886411, mun. Chişinău, str. Tudor Pan-
file, nr. 5/1, pentru data de 4 martie 2013, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 221, et. 
2) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la cererea 
cet. Dobuleac Ion, mun. Chişinău, privind încasarea datoriei.

Prezenţa cu referinţă este obligatorie. În caz de neprezentare, 
cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Aurica us
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tronciu Angela, pentru data de 
12 martie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea Universită-
ţii Agrare de Stat din Moldova privind încasarea datoriei.

Judecător   Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ţur-
canu Ştefan Vasile, a.n. 12.03.1959, pentru data de 22 martie 2013, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Ţurcanu Viorica privind încasa-
rea pensiei alimentare.

Judecător   S. Papuha 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cumatrenco Iurie, cu domi-
ciliul: mun. Chişinău, str. Albişoara, nr. 80/3, apt. 133, pentru data 
de 8 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii re-
clamantului Colesnic Alexandru către: Cambur Sergiu, Cumatrenco 
Iurie privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut 
cu titlu gratuit.

Judecător   Aliona Miron

Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-

licită prezentarea cet. Bînzar Valeriu, domiciliat: satul Peresecina, 
Orhei, pentru data de 11 martie 2013, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de reclamant 
în cauza civilă înaintată către Muravschi Ion şi Republica Moldova 
privind încasarea pagubei morale şi materiale.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   ecaterina Buzu
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea obligatorie a cet-lor: Furtună Galina, Zuza Petru, 
adresa: satul Chetrosu, Drochia; Zuza Petru, Cibotaru Victor, adre-
sa: or. Drochia, str. Independenţei, nr.47,,V”, apt. 37; Cibotaru Vic-
tor, adresa: satul Bădiceni, Soroca, pentru data de 14 martie 2013, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, 
bir. 8) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de: Fortună Lidia, 
Ceban Cecilia, Vîşcu Lucreţia, Spînu Nicolaie privind declararea 
nulă a actului juridic.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   l. lupaşcu
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Croitor Grigore, do-
miciliat: satul Camencea, Orhei, pentru data de 18 martie 2013, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Holban Igor privind 
executarea dreptului de ipotecă.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Veronica Cupcea 
www

 Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Iliescu Ion, pentru data de 27 martie 2013, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 
98) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Croitor Liliana 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   D. Mârzenco 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Năduh Andrei Ion, cu ultimul domiciliu: satul 
Mitoc, Orhei, pentru data de 12 aprilie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea 
cet-lor: Cebotar Serghei, Leahu Ecaterina şi Leahu Radu privind 
încasarea pagubei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   tatiana troianovschi
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gherman Elena, pentru data de 18 martie 2013, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea lui Railean Ion privind încasarea datoriei.

Judecător         V. Micu 

AnunŢ
În scopul executării silite a titlurilor executorii: 1) nr. 2-2142, 

din 05.08.2009, emis de Judecătoria Buiucani privind încasarea 
solidară de la SC ,,Nicunic&Co” SRL, str. Calea Ieşilor, nr. 16/3; 
Ionescu Dumitru, satul Horeşti, Ialoveni; Plăcintă Viorica, a sume-
lor de 63 690 euro şi 1500 lei în beneficiul lui Codreanu Vitalie, str. 
Iazului, nr. 6, apt. 42; 2) nr. 2 p/o-507, emis de Judecătoria Ialoveni 
la 04.08.2009 privind transmiterea lui Galanciuc Andrei a bunurilor 
gajate pentru a fi realizate sub control judiciar şi anume: autoturis-
mul KIA Sorento, n/î ILAS 920, a.p.2005, ce aparţine cu drept de 
proprietate debitorului gajist Ionescu Dumitru;

3) nr. 2-804 din 30.06.2010, emis de Judecătoria Ialoveni privind 
încasarea sumei de 5000 euro şi 1176 lei, de la Ionescu Dumitru în 
beneficiul lui Rîncheu Iurie, str. V. Crăsescu, nr. 41, şi alţii care se 
vor alătura sau conexa pe parcurs, în conformitate cu art.125, 129 
Cod de Executare al RM, executorul judecătoresc Iacob Miron soli-
cită creditorului gajist Galanciuc Andrei, str. Alba Iulia, nr. 200, apt. 
153, să publice anunţul în ziar cu următorul conţinut:

 Executorul judecătoresc Iacob Miron, cu sediul: str. Alba Iulia, 
nr. 190/1, bir. 40, mun. Chişinău, anunţă licitaţia publică de vînzare 
cu strigare, pentru data de 1 martie 2013, ora 11.00, a bunului se-
chestrat prin procesul verbal de sechestru din 06.12.2012, ce aparţi-
ne cu drept de proprietate debitorului Ionescu Dumitru şi anume:

- autoturism de model KIA Sorento n.î. ILAS 920, a.p. 2005, 
culoare argintie, funcţionabil, aflat pe adresa: or. Hînceşti , str. N. 
M. Spătaru, nr. 35,,A”, accesul la bunul dat este asigurat obligatoriu 
de către creditorul gajist care poate fi contactat la nr. de telefon: 
069150150;

- autoturismul nu a fost supus reviziei tehnice fiind sechestrat ca 
corp delict mai mult de 2 ani şi păstrat la CPs Buiucani;

- autoturismul aparţine debitorului gajist Ionescu Dumitru care 
este în drept cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea licitaţiei a-l 
vinde la preţul nu mai mic de 176 213,61 lei (stabilit în raportul de 
expertiză).

- autoturismul de model KIA Sorento se scoate la vînzare la 
preţul iniţial de 140 970, 89 lei aplicîndu-se prevederile art.132 CE 
al RM, pe motivul stării curente de uzură fizică şi morală. 

 Prioritate la procurare faţă de ceilalţi participanţi de rînd o are 
creditorul gajist şi soţia debitorului gajist.

 Doritorii de a participa la licitaţie urmează să depună cerere de 
participare şi acontul în mărime de 5% din preţul de start, la contul 
special al executorului judecătoresc Iacob Miron, c/f - 43268013 
în filiala nr. 22 BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, contul 
bancar nr. 2251617299MD3, EXMMMD22495, str. Alba Iulia, nr. 
190/1, precum şi taxa de participare de 60 lei pentru fiecare cumpă-
rător înregistrat.

 Termenul limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% se 
încheie cu o zi înainte de data licitaţiei, iar termenul limită de înre-
gistrare a prezenţei şi de primire a biletului de participare la licitaţie 
este pînă pe data de 28 februarie 2013, ora 10.30. 

Debitorul, creditorii şi persoanele interesate sînt invitate să ia 
cunoştinţă de documentele procedurii de executare precum şi de 
starea autoturismului comercializat.

Relaţii la tel: (022) 588935
executor judecătoresc     Iacob Miron 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  
natalia untila, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Oxana Secrieru, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Vladimir lavric, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Dorin Cimil, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Octavian Cazac, magistru în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; lidia 
Bulgac, judecător, CA Chişinău; Ruxanda Pulbe-
re, judecător, Bender; ecaterina Buzu, judecător, 
Orhei; natalia Chircu, judecător, CA Bălţi; An-
drei Harghel, judecător, CSJ; grigore Daşchevici, 
preşedintele Judecătoriei Călăraşi; Serghei Papuha, 
judecător, Rîşcani mun. Chişinău; Sergiu Caraman, 
judecător, Floreşti; Radu Ţurcanu, judecător, Bota-
nica; Corneliu Caşcaval, judecător, Vulcăneşti.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăsta-
rea societăţii noastre.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului  de administraţie 

al uniunii Juriştilor, 
echipa Dreptul 

şi Revista Naţională  de Drept

Iată lista celor mai sănă-
toase fructe din lume. 

Descoperiţi acele fructe 
bogate din punct de vedere 
nutriţional, indicate în echi-
librarea dietei şi care previn 
apariţia unor afecţiuni grave, 
precum: cancerul, diabetul 
zaharat sau bolile cardiovas-
culare.

Caisele
Conţin beta-caroten, care 

previne acţiunea radicalilor 
liberi şi menţine sănătatea 
ochilor. Organismul transfor-
mă beta-carotenul în vitamina 
A, care contribuie la preveni-
rea anumitor tipuri de cancer, 
în special cancerul de piele. 
Sînt o bogată sursă de fosfor, 
eficient în prevenirea proble-
melor de memorie, vitamina 
C, magneziu, fier şi calciu. 
O caisă conţine 17 calorii, 0 
grame de grăsime şi 1 g de 
fibre alimentare.

Avocado
Conţine acid oleic, o gră-

sime nesaturată care contribu-
ie la scăderea colesterolului 
total din sînge şi la creşterea 
nivelului de colesterol bun/
HDL. De asemenea, asigură 
o cantitate semnificativă de 
fibre alimentare, care previn 
hipercolesterolemia şi apari-
ţia bolilor cardiovasculare. O 
felie de avocado conține 81 
de calorii, 8 g de grăsime și 
3 g de fibre alimentare.

Zmeura
Conţine acid elagic, care 

previne distrugerea membra-
nei celulare şi dezvoltarea 
celulelor canceroase, vitami-
na C şi fibre alimentare. Un 
pahar cu zmeură conţine 60 

de calorii, 1 g de grăsime şi 8 
g de fibre alimentare.

Pepenele galben
Conţine vitamina C şi be-

ta-caroten, antioxidanţi puter-
nici care protejează celulele 
de acţiunea radicalilor liberi, 

vitamina A. 100 g  de pepene 
galben asigură 50% din ne-
cesarul zilnic de vitamina A 
şi potasiu, care contribuie la 
scăderea tensiunii arteriale. 
De asemenea, aceeaşi can-
titate de fruct conţine 54 de 
calorii, 1 g de grăsime şi 2 g 
de fibre alimentare.

Afinele
Combat infecţiile vezicii 

urinare şi previn dezvoltarea 

bacteriilor dăunătoare. Con-
ţin aproximativ 90% apă, 
vitamina A, complexul de 
vitamine B. Datorită conţi-
nutului ridicat de substanţe 
bactericide (acid citric, acid 
benzoic) şi de taninuri, afine-

le sînt un puternic antiseptic 
intestinal, au efect astringent 
şi antidiareic. Într-un pahar 
cu afine se conţin 144 calorii, 
0 g grăsimi şi 0 g fibre.

Stafidele
Conţin fier, care contribu-

ie la oxigenarea sîngelui şi vi-
tamine din complexul B, care 
îmbunătăţesc sănătatea min-
tală şi previn căderea părului. 
Jumătate de pahar cu stafide 

conţine 218 calorii, 0 grasimi 
si 3 g de fibre alimentare;

Smochinele
Conţin potasiu, fier, vi-

tamina B6, care favorizează 
producerea serotoninei, sca-
de colesterolul şi previne 

retenţia apei în organism. O 
smochină conţine între 37 şi 
48 de calorii, 0 g grăsime şi 2 
g de fibre alimentare.

Lămîie şi lime
Conţin limonen şi vitami-

na C, care fortifică sistemul 
imunitar şi previn apariţia 
cancerului. O felie din aceste 
fructe conţine 2 calorii, 0 g 
grăsime şi 0 g fibre alimen-
tare.

Top cei mai proşti hoţi din istorie. Vezi 
cum au fost prinşi

Unii hoţi reuşesc să fure milioane şi să fugă, scăpînd cu 
uşurinţă şi fără a ajunge pe mîna poliţiei. Alţii, mai puţin in-
genioşi, nu reuşesc să ajungă nici pînă la uşă. Iată care sînt cei 
mai proşti hoţi din lume şi cum au fost prinşi.

Hoţul care a atacat un club de karate
Un hoţ din Columbia a avut nefericita inspiraţie să încerce 

să spargă casa unde se antrena clubul de karate, condus de 
campionul pan-american Cristian Garces. Acesta a povestit că 
hoţul furase deja un laptop şi două camere foto, cînd a dat pes-
te toţi membrii clubului de karate, care îl priveau miraţi. După 
ce l-au bătut măr, hoţul a încercat să fugă, dar a fost imobilizat 
şi ţinut pe loc pînă la sosirea poliţiei.

Hoţul care şi-a scris numele pe pereţii casei din care a 
furat

Un tînăr de 18 ani din Heaton Mersey, Stockport, Marea 
Britanie, a vandalizat o clădire a unui centru educaţional pen-
tru copii, împreună cu un prieten. Cei doi adolescenţi au dis-
trus mobilierul, tablele şi geamurile unui etaj al clădirii, după 
care s-au apucat să fure computerele din sala IT. Distraţi ne-
voie mare, tinerii au lăsat următorul mesaj pe uşile camerelor 
distruse: ,,Peter Addison a fost aici”. Da, era numele unuia 
dintre cei doi, scris cu marker permanent.

Hoţul înjunghiat de o pensionară de 95 de ani în scaun cu 
rotile

Înarmată numai cu o şurubelniţă, o femeie de 95 de ani, 
imobilizată într-un scaun cu rotile, a reuşit să înjunghie grav 
un hoţ care încerca să îi fure din casă.

Bărbatul de 46 de ani, pe nume Robert Horsely, a încercat 
să intre pe geam în casa bătrînei, dar aceasta a auzit şi l-a în-
junghiat de mai mutle ori în braţe, mîini şi abdomen. Poliţia l-a 
găsit inconştient şi acum se află la închisoare, sub acuzaţia de 
jaf. Bătrîna a apărut în ziarul local şi este vedeta cartierului.

Ce a păţit un tînăr care consuma opt litri de 
Cola pe zi

Un tînăr din Australia, care obişnuia să bea între şase şi 
opt litri de cola pe zi, ignorînd avertizările medicilor, a rămas 
fără niciun dinte.

William Kennewell în vîrstă de 25 de ani a fost nevoit să 
îşi scoată toţi dinţii. ,,Mi-au spus că o persoană normală are în 
jur de 23 de dinţi. Eu mai aveam 13 şi a trebuit să mi-i scoată 
pe toţi”, spune Kennewell, care acum poartă proteze dentare.

Australianul povesteşte că totul a început de la faptul că 
nu îi plăcea apa şi, lucrînd la un hotel, avea acces nelimitat 
la cola. ,,Dinţii mei se degradau într-un ritm foarte rapid, mă 
simţeam rău, dar acum cu protezele mă simt mult mai bine”, 
spune Kennewell.

Cercetătorii australieni susţin că băuturile carbogazoase 
ar trebui să aibă pe etichetă avertizări privind riscurile la care 
se expun cei care le consumă. De altfel, un studiu efectuat în 
Australia arată că 56% dintre copiii cu vîrsta cuprinsă între 3 
şi 16 ani consumă cel puţin un suc dulce pe zi.

Consumul ridicat de zahăr creşte riscul de 
îmbolnăvire de cancer

Consumul ridicat de zahăr provoacă daune celulelor uma-
ne şi creşte probabilitatea de a face cancer. Cercetările recente 
ale oamenilor de ştiinţă din Spania arată că, deşi glucidele fur-
nizează energie organismului, consumul în exces este riscant.

Alimentaţia adecvată este una dintre cele mai uşoare stra-
tegii de prevenire a bolii şi de eliminare a unor posibile sufe-
rinţe determinate de aceasta.

Astfel, specialştii spun că cel puţin unul din trei cazuri 
de cancer poate fi prevenit prin îmbunătăţirea dietei şi prin 
activitate fizică.

Celebrul hîrciog Phil a prezis o 
primăvară timpurie

Primăvara este chiar după colţ. Celebrul hîrciog Phil a 
ieşit din vizuina sa. Conform tradiţiei Statelor Unite, aceas-
ta înseamnă că iarna nu va zăbovi prea mult. Marcarea zilei 
face parte din tradiţiile americane încă din 1887 şi este un 
eveniment anual la care participă zeci de mii de oameni.

În zorii unei anumite zile, sub un cer acoperit de nori şi 
temperaturi de minus opt grade Celsius, hîrciogul Phil nu 
a reuşit să-şi vadă umbra atunci cînd a ieşit din vizuina sa 
dintr-un orăşel mic din Pennsylvania.

Astfel, rozătoarea a prezis o primăvară timpurie. Dacă 
animalul şi-ar fi văzut umbra şi ar fi fugit înapoi sub pă-
mînt, ar fi însemnat încă şase săptămîni de iarnă. În ultimii 
126 de ani de cînd hîrciogul Phil face pronosticuri meteo, 
doar de 16 ori nu şi-a văzut umbra.

ursul înrolat în armată: Dormea cu 
soldaţii în cort şi participa la lupte
Ursul Wojtek, al cărui nume poate fi tradus ca ,,război-

nicul zîmbitor”, a fost găsit de un copil localnic în apropi-
ere de Hamadan, Iran, şi vîndut soldaţilor Companiei de 
Artilerie nr. 22 a Armatei poloneze pentru cîteva conserve 
cu carne.

 Cu timpul, ursuleţul a învăţat să se joace cu soldaţii, să 
se ia la trîntă cu aceştia, să salute milităreşte atunci cînd 
era salutat şi să bea bere, care a devenit băutura lui prefe-
rată.

 Animalul chiar a fost înrolat oficial în armată, partici-
pînd la lupta de la Monte Cassino.
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echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări Cele mai sănătoase fructe din lume


