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Procurori din Republica 
Moldova, România şi 
Belgia reuniţi într-un 
atelier de lucru

Fenomenul 
torturii în cifre

Mai multe sate din Telenești 
vor beneficia de serviciile 
unei noi stații de pompieri 
și salvatori

(Nicolae Iorga)

Î n cadrul unei vizite de lucru la Ministerul Apără-
rii, ambasadorul României în Republica Moldova,       

Marius Lazurcă, l-a prezentat ministrului în exerciţiu, Vi-
talie Marinuţa, pe noul ataşat militar, colonelul Dumitru 
Neacşu. 

În cadrul întrevederii, Vitalie Marinuţa l-a felicitat pe 
colonelul D. Neacşu cu ocazia numirii în funcţie şi şi-a ex-
primat speranţa că noul ataşat militar va contribui la impulsi-
onarea agendei moldo-române în domeniul militar şi va sus-
ţine identificarea şi derularea unor noi proiecte pe segmentul 
de apărare. „În numele meu personal şi al instituţiei pe care 
o conduc, vreau să mulţumesc Guvernului României şi Mi-
nisterului Apărării Naţionale pentru sprijinul acordat Repu-
blicii Moldova în pregătirea şi instruirea cadrelor militare în 
instituţiile de învăţămînt din România, dar şi pentru experti-
za oferită în reformarea şi modernizarea Armatei Naţionale 
prin intermediul mai multor proiecte derulate de organizaţi-

ile internaţionale, în care România are o contribuţie esenţia-
lă”, a declarat ministrul în exerciţiu, Vitalie Marinuţa. 

La rîndul său, ambasadorul Marius Lazurcă a subliniat că 
România va susţine în continuare procesele de reformare în 
domeniul sectorului de securitate şi apărare. „Sper că odată cu 
numirea unui ataşat militar vom da mai multă substanţă colabo-
rării dintre ministerele de profil ale ţărilor noastre. Vreau să re-
afirm disponibilitatea României, prin intermediul Ministerului 
Apărării Naţionale, de a continua furnizarea expertizei în func-
ţie de necesităţile Ministerului Apărării al Republicii Moldova”, 
a declarat ambasadorul României. 

Colonelul Dumitru Neacşu a menţionat că pentru el este 
un privilegiu să deţină funcţia de ataşat militar în Republica 
Moldova şi a dat asigurări că va contribui la desfăşurarea ac-
tivităţilor care vor face obiectul cooperării bilaterale. Noul 
ataşat militar al României în Republica Moldova are 49 de 
ani, este căsătorit şi are doi fii.

reprezintă un prim pas destul de important spre asocie-
rea politică şi integrarea economică dintre UE şi Moldo-
va”, a declarat S. Fule. 

Comisarul european pentru extindere şi politică de 
vecinătate a lăsat să se înţeleagă că Acordul de Asociere 
nu va fi semnat la Vilnius pentru că ,,semnarea docu-
mentului necesită pregătire tehnică suplimentară, care, 
evident, va lua timp”. 

El a spus că ,,recenta demisie a Guvernului nu a in-
fluenţat în niciun fel dialogul dintre Moldova şi Uniunea 
Europeană”, iar agenda bilaterală rămîne în continuare 
încărcată. 

,,Acţiunile noastre din ultimele patru săptămîni sînt 
o dovadă amplă în acest sens. De exemplu, am coope-
rat activ cu autorităţile din Republica Moldova pentru 
a evalua statutul implementării celei de-a doua faze a 
Planului de Acţiuni ce ţine de liberalizarea regimului de 
vize. În scurt timp vom organiza la Chişinău dialogul 
cu privire la Drepturile Omului. Consiliul de Cooperare 
UE-Moldova se va întruni la Luxembourg, la finele lunii 
iunie”, a menţionat oficialul european.

Comisarul european pen-
tru extindere şi politică 

de vecinătate,  Stefan Fule a de-
clarat că Acordul de Asociere 
RM - UE ar putea fi semnat la 
toamnă în cadrul Summit-ului 

,,Parteneriatului Estic” de la Vil-
nius. Într-un interviu pentru un 
portal el a spus că ,,pentru atin-
gerea acestui scop este necesar 
de a finaliza textul acordului”. 

,,Sperăm că textul final să fie 
consimţit în următoarele do-
uă-trei luni. Dacă reuşim acest 
lucru, atunci vom fi capabili 
să pregătim textul pentru pa-
rafare aşa cum a fost prevăzut. 
Aceasta va pecetlui înţelegerea 
noastră comună, a obiectivelor 
şi esenţei Acordului de Asoci-
ere şi va reprezenta o realizare 
istorică pentru cetăţenii Moldo-
vei, precum şi pentru cetăţenii 
europeni pe măsură ce acordul 

Începe ziua cu DREPTUL!

,,Laudă lucrul şi va fi un îndemn, laudă omul şi va fi o moleşire”.
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Comisarul european Stefan 
Fule: Acordul de Asociere RM – 
UE poate fi parafat la Vilnius

România are un nou ataşat militar în Republica Moldova
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A demarat atestarea ofiţerilor SIS
De curînd, a demarat atestarea ofiţerilor Serviciului Infor-

maţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Procedura a 
fost iniţiată în contextul reformării instituţiei date.

Potrivit unui comunicat al SIS, atestarea în speţă prevede 
implementarea unui mecanism absolut nou, axat pe evaluarea 
criteriilor profesionale de corespundere pentru funcţia deţinu-
tă; normelor moral-psihologice şi principiilor de integritate ale 
angajaţilor serviciului de inteligenţă al ţării.

Concomitent, persoanele atestate parcurg două probe eli-
minatorii: examen scris şi evaluarea, propriu-zisă, care se des-
făşoară prin întrebări şi răspunsuri expuse verbal, iar Comisia 
de atestare e prezidată de către directorul SIS, Mihai Balan.

De asemenea, un obiectiv prioritar îl constituie acordarea 
categoriei de calificare obligatorie colaboratorilor SIS. Atribu-
irea categoriilor superioare de calificare personalului Serviciu-
lui, care au susţinut cu succes probele de atestare, presupune şi 
majorarea remunerării angajatului, în conformitate cu criterii-
le incluse în pachetul social al ofiţerului SIS.

Anterior, persoanele care s-au dovedit a nu corespunde 
funcţiei deţinute, indiferent de profilul de specialitate, au fost 
eliberate definitiv din cadrul SIS.

Insulina se va elibera gratuit în toate 
farmaciile
În contextul Zilei Mondiale a Sănătăţii, consemnate recent,  

prim-ministrul în exerciţiu, a semnat o dispoziţie, prin care a 
solicitat includerea neîntîrziată a insulinei în lista medicamen-
telor compensate integral din fondul asigurărilor obligatorii în 
medicină, anunţă un comunicat emis de Serviciul de presă al 
Guvernului 

Scopul deciziei rezidă în asigurarea respectării principiului 
de bază de tratament al bolnavilor cronici de diabet zaharat, şi 
anume: asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii la insulină 
din orice colţ al ţării, în vederea satisfacerii cerinţelor diabeti-
cilor, indiferent de locul aflării acestora.

În asemenea mod, fiecare bolnav cronic de diabet zaharat 
va avea posibilitatea de a beneficia şi recepţiona gratuit insu-
lină din cea mai apropiată farmacie, fără a suporta cheltuieli 
adiţionale pentru a se deplasa la instituţiile medicale, în care 
se repartizau anterior medicamentele respective.

În Moldova va fi instituită Agenţia 
Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Învăţămînt
În Moldova va fi instituită Agenţia Naţională de Asigurare 

a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi Cercetare. 
Viceministrul Educaţiei, Loretta Handrabura, a declarat că 

ministerul pregăteşte deja propunerea de hotărîre în acest sens. 
Agenţia va realiza evaluarea externă şi acreditarea instituţiilor 
de învăţămînt vocaţional/tehnic şi superior. Aceasta va aprecia 
universităţile în baza performanţelor pe componenta educaţie, 
dar şi pe cea de cercetare şi va stabili categoria, ratingul lor.

O agenţie independentă de acreditare a instituţiilor de învă-
ţămînt a existat în Republica Moldova pînă în 2005, după care, 
atribuţiile au fost transmise unui departament din cadrul Minis-
terului Educaţiei. La scurt timp, şi acesta a fost desfiinţat.

Minorii vor intra noaptea în cluburi şi 
baruri doar însoţiţi de părinţi
Minorii vor avea acces în baruri, restaurante şi cluburi, în 

timpul nopţii, doar însoţiţi de părinţi. O lege în acest sens a 
fost votată, recent, de Parlament.

Iniţiativa aparţine deputatului Partidului Democrat Iurie 
Bolboceanu şi prevede restricţionarea accesului minorilor în 
localuri de noapte între orele 22.00 şi 7.00. Autorul susţine 
că modificările operate la Codul contravenţional vor permite 
crearea unui cadru normativ pentru educarea şi dezvoltarea 
fizică şi psihică adecvată a copiilor şi adolescenţilor, precum 
şi promovarea normelor morale printre tineri.

Potrivit legii, patronii localurilor care nu se vor conforma 
noilor prevederi riscă amenzi de pînă la 12 mii de lei (964 
USD). Interdicţia nu se va răsfrînge asupra persoanelor căsă-
torite pînă la vîrsta de 18 ani.

Israelul atrage moldovenii. Vor avea 
salarii mari şi contracte legale de muncă
Un contract legal de muncă pentru doi ani şi un salariu de 

1500 de dolari pe lună. Este oferta statului Israel pentru con-
structorii din Moldova. În baza unui acord bilateral, prezentat 
recent, 1000 de moldoveni vor ajunge să muncească pe şantie-
rele din Israel. Angajările vor fi făcute pînă la sfîrşitul anului.

Solicitanţii trebuie să aibă vîrstele cuprinse între 25 şi 30 
de ani, iar dosarul urmează să fie depus la oficiile teritoriale 
ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Toţi candidaţii 
vor fi supuşi unor teste profesionale de către reprezentanţii 
agenţiilor de recrutare din Israel.

Potrivit datelor oficiale, în prezent, în Israel lucrează legal 
3000 de cetăţeni moldoveni.

F acilităţi la eliberarea 
vinietei în perioada 

sărbătorilor de Paşti. Per-
soanele care vor intra în ţară 
cu automobile înmatricula-
te în străinătate, vor putea 
procura sau prelungi vinieta 
în perioada 1-15 mai, la 11 
posturi vamale care vor ac-
tiva în regim special. Cetă-
ţenii care nu vor achita taxa 
pentru drumuri riscă amen-
dă.

Aşadar, posturile vama-
le Edineț, Drochia, Bălţi, 
Fălești, Călăraşi, Ungheni, 
Chişinău, Orhei, Hînceşti, 
Căuşeni şi Comrat vor avea 
un program special de acti-
vitate de Paşti. Aşa că cetăţe-
nii vor putea să procure sau 
să prelungească vinieta mai 
uşor. 

Tudor Dabija, vice-
director, Departamentul 
Tehnologii Informaţionale, 
Serviciul Vamal: ,,În peri-
oada 1 - 15 mai se va lucra 
intr-un regim special, de la 
ora 8 pînă la ora 17, în zi-
lele de sîmbătă, duminică, 
de sarbatorile oficiale. La 
frontieră, aceste viniete pot 
fi procurate 24 din 24 de 
ore, 7 zile din săptămînă. 
Totodată, şoferii trebuie să 

M odificările la Legea 
privind structurile 

financiare, care au intrat în 
vigoare, interzic participa-
rea în capitalul băncilor, în 
calitate de acţionari, a per-
soanelor care sînt rezidenţii 
jurisdicţiei ce nu întrunesc 
standardele internaţionale 
de transparenţă. 

Guvernatorul Băncii Na-
ţionale, Dorin Drăguţanu, a 
declarat anterior că modifi-
cările sînt efectuate pentru a 
proteja integritatea sistemu-
lui bancar şi pentru a evita 
intrarea în consiliul acţiona-
rilor băncilor a persoanelor 
care pot influenţa negativ 
asupra strategiei şi activită-
ţii bancare, asupra activităţii 
sistemului bancar în general. 
Potrivit sursei citate, această 

interdicţie se datorează fap-
tului că locaţia unor astfel de 
persoane nu dă posibilitatea 

organelor de monitorizare 
să-şi facă treaba.

 Legea prevede că struc-

turile din zonele off-shore nu 
pot direct sau indirect să de-
ţină cote în capitalul social al 
băncilor şi vor fi obligate să-
şi înstrăineze acţiunile timp de 
un an de la intrarea în vigoare 
a normei respective. În caz 
contrar, aceste cote vor fi în-
străinate prin instanţă în baza 
unei decizii a BNM, care le 
va expune spre vînzare, iar 
banii acumulaţi vor fi trans-
mişi fostului proprietar, după 
ce vor fi oprite cheltuielile ad-
ministrative şi a sancţiunilor. 

Potrivit Guvernului şi 
BNM, interdicţia impusă 
va permite creşterea trans-
parenţei activităţii băncilor 
din Moldova şi va preveni 
pe viitor atacurile raider cu 
folosirea rezidenţilor zone-
lor off-shore.

Legea care interzice rezidenţilor zonelor 
off-shore să deţină acţiuni în băncile 

moldovenești a intrat în vigoare

„Republica Moldova este unul dintre pilonii veritabili ai Par-
teneriatului Estic, de aceea, pentru noi este crucial ca țara dum-
neavoastră să aibă un Guvern stabil, care să realizeze în continua-
re proiectele iniţiate”. Declaraţia aparţine ambasadorului Suediei 
la Chişinău, Ingrid Tersman şi a fost făcută la şedinţa anuală de 
evaluare a cooperării dintre Republica Moldova şi Suedia.

Ambasadorul Suediei la Chişinău, Ingrid Tersman, a reiterat 
sprijinul ţării sale acordat R. Moldova în parcursul său de inte-
grare europeană şi a dat o apreciere pozitivă procesului de im-
plementare a reformelor şi eforturilor întreprinse în acest sens 
de Guvern.

Diplomatul a menţionat că, în scopul alinierii la valorile şi 
priorităţile UE, Guvernul Suediei a decis modificarea modului 
de cooperare cu ţările Europei Centrale şi de Est. În acest scop, 

a fost elaborată Strategia regională pentru Europa de Est, pen-
tru perioada 2014-2020. Totodată, Ingrid Tersman a menţionat 
că Suedia examinează posibilitatea de a susţine, în continuare, 
dezvoltarea autonomiei locale şi a procesului de descentralizare 
în R. Moldova.

Victor Bodiu, prezent la ședință, şi-a exprimat speranţa că 
Suedia va continua să sprijine R. Moldova în realizarea acestei 
importante reforme. El a precizat că Guvernul urmează să im-
plementeze Planul de acţiuni al Strategiei Naţionale de Descen-
tralizare, cu un buget în valoare de zece milioane de dolari SUA, 
şi că sarcinile pentru perioada 2013-2015 sînt deja definite. 

Ingrid Tersman a dat asigurări că va veni cu propuneri în 
acest sens, pentru a aprofunda proiectele de dezvoltare în do-
meniul vizat.

Ambasadorul Suediei la Chișinău: Este crucial ca 
Moldova să aibă un Guvern stabil

De sărbătorile pascale 11 posturi vamale vor 
elibera vinieta în regim special

fie mai precauţi. Asta pentru 
că pot cădea în plasa comer-
cianţilor de viniete false”. 

De menţionat că docu-
mentele se perfectează doar 
la cele 11 posturi vamale, 
iar dacă şoferii vor fi prinşi 
cu vinieta expirată sau nu o 
vor avea deloc, riscă amenzi 
usturătoare.

Iurie Ceban, şef Departa-
mentul Aplicarea Legii, Ser-
viciul Vamal: ,,În cazul lipsei 
certificatului pe o perioadă 
mai mică de 7 zile, amenda 
este de 100 u.c., adică 2000 
de lei, pentru o perioadă de 
lipsă mai mare de 7 zile a 
certificatului ce atestă achi-
tarea vinetei, amenda este de 

130 u.c., adică 2600 de lei”.
Precizăm că de la 1 ianu-

arie 2013, şoferii maşinilor 
cu numere de înmatriculare 
străine, aflaţi în Moldova, 
dar şi cei care vizitează ţara, 
achită o taxă pentru utiliza-
rea drumurilor naţionale, nu-
mită vinietă.
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L a Comrat a fost deschis, recent, cel 
de-al treilea Birou Public al Avocatu-

lui Parlamentar.
La eveniment, pe lîngă avocatul parla-

mentar Aurelia Grigoriu şi reprezentanţii 
oficiilor teritoriale ale CpDOM din Comrat, 
Cahul şi Bălţi, au fost prezenţi reprezentan-
tul  Oficiului Consiliului Europei în Moldo-
va, Ulvi Akhundlu, primarii oraşelor Comrat, 
Cahul, Soroca, Taraclia, reprezentanţi ai ad-
ministraţiei publice locale, ai ONG-urilor din 
Comrat, precum și studenţi de la Facultatea 
de Drept a Universității de Stat din Comrat, 
care vor activa ca voluntari în cadrul Birou-
lui Public al Avocatului Parlamentar.

În cadrul ceremoniei de inaugurare, Aure-
lia Grigoriu a remarcat importanţa extinderii 
birourilor publice ale avocatului parlamentar, 
accentuînd că acestea vor contribui la susţi-
nerea şi protecţia drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi şi a populaţiei social vulnerabi-
le.  Ombudsmanul a menţionat că în prezent, 
se poartă discuţii cu reprezentanţii autorităţi-

lor publice locale din Soroca, Edineţ, Ocniţa 
şi Otaci în vederea deschiderii structurilor 
similare în aceste localităţi ale ţării.

Reprezentantul  Oficiului Consiliului Eu-
ropei în Moldova, Ulvi Akhundlu a declarat 
că  a sprijinit deschiderea primului Birou al 

Avocatului Parlamentar la Chişinău şi că va 
susţine şi în continuare iniţiativele Centrului 
pentru Drepturile Omului din Moldova (Cp-
DOM).

Еvenimentul a culminat cu semnarea 
Acordului de colaborare între Centrul pentru 
Drepturile Omului  din Moldova şi Asociaţia 
Regională  a  Mamelor cu Mulţi  Copii  şi 
a Femeilor - Întreprinzători din Găgăuzia 

,,VESTA” (AO ,,VESTA”).
De menționat că primul Birou Public al 

Avocatului Parlamentar a fost inaugurat de 
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldo-
va în colaborare cu Fundaţia „Ecoul Cernob-
îlului”, pe 22 mai 2012, în municipiul Chişi-
nău. 

Birourile publice ale avocatului parlamen-
tar sînt create pentru extinderea prin activităţi 
de voluntariat a serviciilor de asistenţă şi con-
sultanţă a persoanelor cu dizabilităţi, din pătu-
rile social vulnerabile şi victimelor violenţei.

Cor. DREpTUL

R ezultatele reformării secto-
rului justiției din Republica 

Moldova au fost evaluate, recent, de 
Consiliul național pentru reforma 
organelor de ocrotire a normelor de 
drept, în cadrul întrunirii ce a fost or-
ganizată cu acest scop. Potrivit unui 
comunicat al Ministerului Justiției, 
la eveniment au participat Nicolae 
Timofti, președintele țării, Oleg 
Efrim, ministrul Justiției în exercițiu, 
Kaido Sirel, șeful Secției Operațiuni, 
Delegația UE în Republica Moldo-
va, și 27 de membri ai Consiliului. 

În context, Oleg Efrim, ministrul 
Justiției în exercițiu, a prezentat pri-
mul ,,Raport anual general cu privire 

la implementarea Strategiei de re-
formă a sectorului justiției (SRSJ)”, 
specificînd că, procesul de imple-
mentare al reformei în sector a de-
marat cu succes. Astfel, la începutul 
anului 2013, au fost realizate în tota-
litate 56% din acțiunile preconizate, 
și doar 13% dintre activități au fost 
nerealizate pe deplin, restul fiind în 
proces de implementare.

Printre succesele obținute au fost 
menționate: adoptarea a două proiec-
te de legi importante din domeniul 
organizării şi funcţionării sistemului 
judecătoresc; perfecţionarea cadru-
lui legal privind activitatea poliţiei 
şi a carabinierilor; elaborarea Strate-
giei de reformare a Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei; elaborarea proiectului de 
lege cu privire la Comisia Naţiona-
lă de Integritate; efectuarea studiilor 
privind optimizarea activităţii Cen-
trului pentru Drepturile Omului şi a 
mecanismului naţional de prevenire 
a torturii; activitatea avocaţilor par-
lamentari şi a Centrului pentru Drep-

turile Omului etc.
Făcînd referire la provocări, 

Oleg Efrim a remarcat insuficienţa 
de fonduri materiale și de resurse 
calificate, întîrzieri şi inacţiuni, re-
zistenţa unor actori ai sectorului 
justiţiei faţă de reformele inițiate etc. 
Totodată, ministrul a evidențiat ma-
jorarea semnificativă, cu 60% în anul 
2013, a bugetului alocat activităţii şi 
dezvoltării sectorului justiţiei, com-
parativ cu anul 2012.

La rîndul său, Nicolae Timofti, 
președintele Republicii Moldova, a 
declarat că, deși o serie de acțiuni 
urmează încă să fie realizate, totuși, 
a fost depusă o muncă enormă, iar 

rezultatele obținute merită a fi apre-
ciate.

 Și oficialul european, Kaido 
Sirel, a felicitat actorii antrenați în 
reformarea sectorului justiției din R. 
Moldova, dînd asigurări că Uniunea 
Europeană va continua să sprijine 
activ acest proces, astfel încît pînă 
la finele anului 2016, se planifică 
alocarea a circa 60 de milioane de 
euro în acest scop, ceea ce constituie 
practic jumătate din costul total al 
refomei.

De menționat că, Consiliul 
național pentru reforma organelor 
de ocrotire a normelor de drep a fost 
format, în componenţa sa actuală, la 
06.08.2012, cu scopul evaluării peri-
odice a procesului de implementare 
a Strategiei de reformă a sectorului 
justiției pentru anii 2011-2016. Con-
siliul este condus de președintele 
Republicii Moldova și are în 
componența sa trei vicepreşedinţi, 
un secretar şi 35 de membri.

Cor. DREpTUL

P rocuratura Generală a Re-
publicii Moldova în colabo-

rare cu DIICOT România, Procu-
ratura Federală a Regatului Belgia 
şi Eurojust, a organizat, recent, un 
atelier de lucru cu genericul: „Par-
ticularităţi practice de 
activitate a echipelor 
comune de investiga-
ţie”.

Evenimentul s-a 
desfăşurat la Chişi-
nău, în perioada 8 - 9 
aprilie 2013, cu susţi-
nerea Instrumentului 
Comisiei Uniunii Eu-
ropene de Asistenţă 
Tehnică şi Schimb de 
Informaţii TAIEX.

Notăm că, oda-
tă cu modificările şi 
completările operate 
în Codul de proce-
dură penală al Republicii Moldova, 
Procuratura Generală a fost desem-
nată drept unica autoritate compe-
tentă să decidă formarea echipelor 
comune de anchetă.

Fiind o noutate pentru organele 
de drept din țara noastră, activita-

tea dată nu a cunoscut încă aplica-
re practică, deşi în statele Uniunii 
Europene aceasta se bucură de 
succes şi dă rezultate bune în ceea 
ce privește urmărirea penală în ca-
uzele ce vizează crimă organizată  
transfrontalieră. 

Completările legislative au 
fost condiţionate atît de necesita-
tea diversificării, modernizării şi 
facilitării procedurilor de asistenţă 
judiciară în materie penală, dar şi 
de o serie de recomandări ale ex-

perţilor europeni făcute în procesul 
de implementare a Planului de Ac-
ţiuni Republica Moldova - Uniunea 
Europeană în domeniul liberaliză-
rii regimului de vize.

Totodată, aceste prevederi le-
gislative constituie şi o bună bază 

pentru negocierea de mai departe a 
acordurilor de cooperare cu Euro-
just şi Europol.

În cuvîntul său de deschide-
re, procurorul general interimar, 
Andrei Pântea, a remarcat impor-
tanţa organizării acestui atelier de 

lucru, al cărui scop rezidă în adu-
cerea, pentru colegii din organele 
de drept din republică, a practicii 
de utilizare a echipelor comune, a 
analizei beneficiilor şi dificultăţilor 
ce pot fi întîlnite şi a răspunsurilor 

la provocările ce pot apărea în uti-
lizarea acestui instrument. 

În calitate de experţi la eve-
niment au fost invitaţi: Came-
lia     Stoina şi Olga Vrînceanu din 
cadrul Direcţiei de Combatere a 
Crimei Organizate şi Terorismu-

lui din România, Thomas Lamiroy 
şi Ariane Lambrigts, Procuratura 
Federală a Belgiei şi Anna Baldan, 
Eurojust.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Procurori din Republica 
Moldova, România şi Belgia 

reuniţi într-un atelier de lucru

Implementarea reformei în 
sectorul justiției a demarat 

cu succes

La Comrat a fost deschis cel de-al treilea Birou Public al Avocatului Parlamentar
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Sesizările parvenite la Procuratura Generală în anul 
precedent privind tortura și alte rele tratamente, 

inumane sau degradante au fost evaluate, recent, de către 
instituția în cauză.

Astfel, potrivit unui comunicat al Serviciului de presă 
al Procuraturii Generale, pe parcursul anului 2012, cetă-
ţenii s-au adresat Procuraturii cu 970 de plîngeri, adică cu 
12 sesizări mai mult faţă de anul 2011. În urma examinării 
sesizărilor s-a dispus pornirea urmăririi penale în 140 ca-
zuri (în 2011 - în 108 cauze penale, în 2010 - au fost pornite 
126, iar în anul 2009 - 159 dosare).

În majoritatea cazurilor, rele tratamente au fost admise 
faţă de persoanele suspecte, bănuite, învinuite că ar fi co-
mis infracţiuni sau condamnate pentru fapte penale. În 604 
sesizări s-a pretins aplicarea relelor tratamente în privinţa 
acestei categorii de victime, ceea ce reprezintă 61%. 

Totodată, în 271 de sesizări, adică aproximativ în fieca-
re a patra sesizare, s-au invocat fapte de maltratare aplicate 
altor persoane, cărora, deşi nu le era imputată săvîrşirea de 
infracţiuni, aveau fie alt statut procesual (părţi vătămate, 
martori etc.), fie erau fără un asemenea statut.

Concomitent, poliţiştii aplică cel mai des metode inter-
zise, inumane, umilitoare şi degradante în comisariatele de 
poliţie (326 de astfel de sesizări sau 34%). Astfel, riscul 
de intimidare şi de rele tratamente este cel mai mare în 
perioada aflării persoanei în aceste locuri. De asemenea, 
sînt destul de frecvente abuzurile pretinse a fi săvîrşite în 
stradă sau în alte locuri publice (24%). 

În 126 de sesizări alegaţiile privind maltratarea se re-
feră la aplicarea lor în instituţiile penitenciare (13%). Ur-
mează sesizările referitoare la aplicarea violenţei în incinta 
sectoarelor, posturilor de poliţie sau alte încăperi de servi-
ciu (11%). 

Procurorii au mai constatat că acţiunile de tortură şi 
alte forme de maltratare a persoanelor se aplică pentru:

- dobîndirea prin metode ilegale a probelor, în scopul 
de a obţine informaţii sau mărturisiri (312 sesizări de acest 

A vocatul parlamentar Tudor La-
zăr reafirmă importanţa respec-

tării dreptului la exprimare, dreptului 
la întrunire și asociere. Totodată, om-
budsmanul cheamă la calm, la întruniri 
şi manifestaţii paşnice, fără intimidări 
şi violenţe, se menționează într-un co-
municat al Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova (CpDOM).

Libertatea de exprimare, libertatea 
de întrunire și de asociere sînt drep-
turi fundamentale caracteristice unei 

societăți libere și pluraliste. Exprima-
rea punctului de vedere pe marginea 
unor subiecte, evenimente cu impact 
pentru publicul larg, atît prin inter-
mediul instituţiilor mass-media, cît și 
în cadrul unor manifestaţii, constituie 
dovada de maturitate a unei societăți 
democratice. 

Dreptul cetăţenilor de a se întruni 

este un drept politic fundamental ac-
cesibil tuturor, prevăzut de art.20 din 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, art.21 din Pactul internaţional 
cu privire la drepturile civile şi politice, 
art.11 din Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului, regăsindu-se şi în Con-
stituţia Republicii Moldova în art.40. 
Norma constituţională prevede că mi-
tingurile, demonstraţiile, manifestările, 
procesiunile sau orice alte întruniri sînt 
libere şi se pot organiza şi desfăşura 

în mod paşnic, fără niciun fel de arme. 
Legea privind întrunirile, nr.26-XVI 
din 22.02.2008, reglementează detaliat 
modul şi procedura desfăşurării acesto-
ra, fiind prevăzută şi răspunderea pen-
tru încălcarea prevederilor legale.

Libertatea întrunirilor nu poate fi 
disociată de libertatea opiniei şi a ex-
primării, un alt drept fundamental pro-

tejat de Constituţie şi actele internaţio-
nale din domeniu, fiind esenţial pentru 
o participare activă şi deplină a persoa-
nei la viaţa socială. Protejarea drepturi-
lor indicate duce la încurajarea dialogu-
lui, înlăturarea actelor discriminatorii 
şi permite cunoaşterea mai profundă a 
problemelor cu care se confruntă socie-
tatea, oferind posibilitate adoptării unor 
măsuri legate de apărarea drepturilor 
omului.

Avocatul parlamentar subliniază că 
gradul de maturitate politică a unei so-
cietăţi se manifestă nu doar prin garan-
tarea respectării drepturilor fundamen-
tale ale omului, dar şi prin respectarea 
de către cetăţeni, reprezentanţi ai for-
maţiunilor politice şi societatea civilă, a 
normelor de drept prevăzute de legisla-
ţia naţională şi standardele internaţiona-
le în realizarea proceselor democratice, 
inclusiv în ceea ce vizează desfăşurarea 
mitingurilor, întrunirilor, demonstraţii-
lor şi altor acţiuni de acest gen.

Dialogul civilizat, cu excluderea 
intimidărilor şi agresiunilor, este o con-
diţie definitorie în acest sens, o premisă 
importantă pentru asigurarea schimbu-
lui liber de idei, opinii şi o garanţie a 
respectării principiilor democratice şi a 
statului de drept, susţine avocatul par-
lamentar Tudor Lazăr. Ombudsmanul 
îndeamnă autorităţile publice, dar şi re-
prezentanţii partidelor, ai organizaţiilor 
obşteşti şi mişcărilor sociale etc. să res-
pecte întru totul cerinţele legislaţiei în 
vigoare privind libertatea de exprimare, 
la întrunire și asociere, fără a admite 
derogări de la normele de drept.

L.D.

Fenomenul torturii în cifre

Avocatul parlamentar Tudor Lazăr reafirmă 
importanţa respectării dreptului la exprimare 

la întrunire și asociere

A proape un sfert de milion de persoane din R. Moldova 
au redobîndit cetăţenia română, în 20 de ani, potrivit 

unui studiu lansat de Fundaţia Soros. Scopul principal al ela-
borării studiului a fost de a demitiza prejudecăţile formulate la 
adresa României, conform cărora statul român ,,ar construi” 
peste noapte cetăţeni români, a declarat Sergiu Panainte, unul 
dintre autori. România a fost criticată anii trecuţi, de unii ofici-
ali UE, de ruşi şi de fostele autorităţi comuniste de la Chişinău, 
pentru intenţia sa de a acorda cetăţenie unui număr prea mare 
de moldoveni.

Un număr 
de 226 507 
persoane din 
R e p u b l i c a 
Moldova au 
redobîndit ce-
tăţenia română 
din 1991 pînă 
pe 15 august 
2011, între 
timp, acestora 
mai adăugîn-
du-se alte cîte-
va zeci de mii 
de cetăţeni noi.

Ambasado-
rul Republicii Moldova la Bucureşti, Iurie Reniţă, a subliniat 
că procesul de redobîndire a cetăţeniei române de către per-
soanele din ţara sa este unul ,,absolut firesc şi legal”. ,,Indife-
rent de motivele care au stat la baza cererii de redobîndire a ce-
tăţeniei, este un drept al nostru”, a spus I. Reniţă la conferinţa 
de lansare a studiului.

Cea mai aprinsă dezbatere privind subiectul dat a izbuc-
nit în 2009, după ce preşedintele Traian Băsescu a anunţat că 
există în jur de un milion de cereri de redobîndire a cetăţeniei 
române venite din partea moldovenilor şi a cerut Parlamentu-
lui să modifice legea pentru a simplifica procedura.

La momentul respectiv, preşedinţia rotativă a UE, asigura-
tă de Cehia, l-a avertizat pe ministrul român de Externe, Cristi-
an Diaconescu, cu privire la riscurile simplificării de acordare 
a cetăţeniei române.

Un sfert de milion de 
cetăţeni din Moldova au 
devenit români cu acte 

în regulă

gen sau 32% din numărul total de 970 de adresări);
- pedepsirea victimei pentru comiterea unui act sau presu-

pus act (245 sesizări de acest gen sau 25%);
- exteriorizarea sentimentului de superioritate faţă de victi-

mele acţiunilor sale şi neglijarea regulilor generale de conduită 
(145 sesizări de acest gen sau 15%);

- utilizarea excesivă a forţei în momentul reţinerii persoa-
nei, ca urmare a exercitării abuzive şi fără cunoaştere a legis-
laţiei sau a obligaţiilor de serviciu (177 sesizări din această 
categorie sau 18%);

- scopul de intimidare sau discriminare (91 sesizări sau 
9%). 

Din totalul sesizărilor înregistrate, predomină numărul 
celor în care acţiunile comise iau forma bătăii prin aplicarea 
loviturilor cu mîinile şi picioarele, constituind 641 reclamaţii 
sau 66 la sută.

Sesizări în care se invocă, drept metodă a violenţei, aplica-
rea mijloacelor speciale, folosirea armei, instrumentelor spe-
cifice, altor obiecte adaptate acestui scop (bastoane, sticle de 
apă, cărţi etc.), au parvenit 108, ceea ce reprezintă 11%. 

După gravitatea vătămărilor corporale, cel mai mare nu-
măr al adresărilor - 635 din totalul de 970, adică în 65 la sută 
din cazuri victimele au suportat dureri fizice sau suferinţe psi-
hice, fără a avea leziuni vizibile pe corp. Într-o atare situaţie, 
procurorii conștientizează faptul că există metode de aplicare 
a forţei care nu lasă urme pe corpul victimei, metodă care de-
vine tot mai răspîndită în rîndurile colaboratorilor de poliţie. 

După criteriul subiectului care a admis acţiuni de tortură 
sau alte rele tratamente, cea mai mare parte a sesizărilor se 
referă la colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne:

- acţiuni comise de angajaţii MAI din cadrul poliţiei crimi-
nale (387 sesizări din totalul de 970 de sesizări);

- alţi colaboratori MAI (inclusiv carabinieri) - 381 sesizări.
Celelalte plîngeri se referă la alţi subiecţi – colaboratori ai 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare -134 sesizări;
Anul trecut, procurorii au remis în instanţa de judecată 46 

de cauze penale, faţă de 36 de cauze deferite justiţiei în anul 
2011.

L.D.
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O nouă stație de pompieri și salvatori a 
fost inaugurată, recent, la Mîndrești, 

Telenești.  
Potrivit Direcției Informare și Relații 

Publice a Ministerului Afacerilor Interne, 
stația are angajați civili, instruiți de Serviciul 
Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 
(SPC și SE) al MAI. Ei vor efectua intervenții 
în Mîndrești și localitățile din jur în cazuri de 
incendii, calamități naturale, riscuri de înec 
și alte incidente ce pot pune în pericol viața 
cetățenilor. Sediul noii structuri este amplasat 
într-o clădire oferită de autoritățile locale și 
echipat de SPC și SE.

Stația de pompieri și salvatori din Mîndrești 
este a șaptea, deschisă în cadrul Programului 
Naţional de Consolidare al Serviciului Salva-
tori şi Pompieri în localităţile rurale ale Repu-
blicii Moldova pentru perioada anilor 2012 - 
2016.

În cadrul ceremoniei de inaugurare, au 
fost decorați cu medalia SPC și SE „Solida-
ritate în Salvare”, Petru Comendant, primarul 
satului Cotiujenii Mari, care a ocupat locul I 
în competiția posturilor voluntare de salvatori 
printre localitățile rurale și Vasile Harghel, 
vice-președinte al raionului Telenești, pentru contribuția la 
crearea stației de pompieri și salvatori din Mîndrești. Prezent 
la evenimentul în cauză, ministrul Afacerilor Interne Dorin 
Recean a oferit, înainte de termen, gradul de locotenent-colo-

nel salvatorului Ion Veșca din Telenești. 
În alocuțiunea sa, Dorin Recean a declarat publicului că 

obiectivul MAI rezidă în reducerea distanței parcursă de o 
echipă de intervenție pînă la maxim 15 kilometri pe tot terito-
riul țării, în următorii patru ani.

 „Salvatorii și pompierii sînt prima 
linie a Ministerului Afacerilor Interne în 
salvarea vieților omenești. În acțiunile lor 
ei demonstrează maxim curaj și jertfire de 
sine. Au demonstrat asta prin fapte, în mai 
multe rînduri, cele mai proaspete exemple 
fiind din perioada căderilor masive de ză-
padă din această iarnă. Schimbările la care 
sîntem martori în ultimul timp ne impun să 
ne pregătim mai bine de calamități natura-
le și situații excepționale cu caracter tehno-
gen”, a subliniat D. Recean. 

Șeful SPC și SE, Mihai Harabagiu a 
menționat că „necesitatea creării posturilor 
de salvatori şi pompieri în localităţile rura-
le este una firească şi e motivată prin fap-
tul că intervenţiile în aceste localităţi  sînt 
dificile, din cauza  distanţei mari dintre 
unităţile de pompieri şi salvatori şi locali-
tăţile rurale în care au loc incendiile şi alte 
situaţii excepţionale. Odată cu constituirea 
unor astfel de posturi, intervenţia  va fi una 
promptă pentru localităţile mai îndepărtate 
de subdiviziunile Serviciului Protecţiei Ci-
vile şi Situaţiilor Excepţionale”. 

La deschidere au fost prezenți cetățenii 
din localitate, salvatorii din raionul Telenești, reprezentanții 
autorităților publice locale, ai poliției și ai instituțiilor mass-
media locale și naționale.

L.D.

Mai multe sate din Telenești vor beneficia de serviciile 
unei noi stații de pompieri și salvatori

Î n anul 1971, la primul Con-
gres Mondial al Romilor de la 

Londra s-a înaintat propunerea  de 
a marca Ziua Internațională a Romi-
lor, sărbătorită anual la 8 aprilie. Tot 
atunci, a fost aprobat drapelul și im-
nul internațional al romilor ,,Gelem, 
gelem”. Două decenii mai tîrziu, la 
Congresul din aprilie 1990, Comisia 
Lingvistică a Uniunii Internaționale 
a Romilor a oficializat alfabetul 
internațional standardizat al limbii 
romani, decizia fiind constrasemna-
tă de specialiștii UNESCO.

Așadar, recent, romii din în-
treaga lume au marcat Ziua lor 
Internațională, iar cei din țara noas-
tră nu au făcut excepție în acest 
sens.

 În context, vom menţiona că 
membrii Mișcării social-politice 
a romilor din Republica Moldova 
vor să schimbe percepția negativă 
vizavi de această etnie, pentru ca 
societatea să înțeleagă că ea este 
la fel ca și restul naționalităților, 
exprimîndu-și, totodată, dorința ca 
Ziua Internațională a Romilor să fie 
sărbătorită în comun cu toți repre-
zentanţii societății moldovenești.

Vasile Drangoi, președintele 
Mișcării, a spus, în cadrul unei 
conferințe de presă că ,,romii sînt 
una din naționalitățile care merită 
atenție, pentru că ei au o cultură și 
istorie interesantă”. 

Potrivit lui, ,,pentru ca mai mul-
tă lume să cunoască despre stilul de 
viață al romilor și nu doar ceea ce 
se spune despre ei, s-a decis ca în 
acest an, Ziua Internațională a Ro-
milor să fie sărbătorită pe parcursul 
a 5 zile, nu doar pe 8 aprilie cum se 
obișnuia anterior”.

La rîndul său, președintele Cen-
trului Național al Romilor, Nico-
lae Radiță a menționat că în ,,anii 
precedenți, atenția față de această 
sărbătoare nu era atît de mare ca de 

această dată, doar Biroul Relații In-
teretnice oferind sprijin pentru orga-
nizarea sărbătorii”. El a remarcat că 

,,pentru prima dată în istoria Zilei 
Internaţionale a Romilor, în Trans-
nistria va fi vernisată expoziția cu 
genericul ,,Personalitățile de etnie 
romă din Republica Moldova”. 

Astfel, pe parcursul celor 5 
zile de consemnare a sărbătorii 
romilor, au fost desfășurate mai 
multe manifestații. Printre acestea: 
vernisarea expoziției cu genericul 

,,Personalitățile de etnie romă din 
Moldova” unde au fost prezentate 
articolele și lucrările lor, concertul 
de la Teatrul ,,Ginta Latină”, depu-
nerea de flori la Monumentul lui 
Ștefan cel Mare și Sfînt, proiec-
tarea filmului documentar despre 
holocaustul romilor ,,Prigoana 
din Basarabia”, depunerea de flori 
la Monumentul victimelor holo-
caustului romilor din timpul celui 
de-al doilea război mondial, orga-
nizarea, în fața Primăriei, a unui 
flash-mob cu genericul ,,Romii 
marginalizați”. 

De menționat că Mișcarea 
social-politică a romilor, Centrul 
Național al Romilor și Uniunea Ti-
nerilor din Moldova, Teatrul ,,Ginta 
Latină”, Biroul Relații Interetnice 
se numără printer organizatorii 
manifestațiilor. 

Potrivit reprezentanţilor comu-
nităţii rome, cea mai mare nemul-
ţumire a lor este faptul că sînt dis-
criminaţi şi insultaţi, iar integrarea 
lor în viaţa politică i-ar ajuta să 
diminueze problemele în acest sens. 
Prin urmare, ei îşi doresc să ajungă 
deputaţi şi chiar miniştri.  

O altă problemă stringentă 
invocată de această naţionalitate 
îi vizează pe copii şi adolescenţi. 
Aceştia, de cele mai multe ori, nu 
frecventează şcoala, iar în cazul în 
care merg la şcoală sînt marginali-

zaţi de către colegi şi chiar de unii 
profesori. Totodată, tinerii nu sînt 
acceptaţi, în mare parte, în cîmpul 
muncii doar pentru faptul că sînt 
romi.

Datele unui raport al PNUD 
arată că fiecare al cincilea rom din 
Moldova nu poate scrie şi nici citi, 
iar trei din zece au cel mult studii 
primare. 

Faptul că şcolarizarea copiilor 
romi este una din problemele arză-
toare cu care se confruntă naţiona-
litatea în cauză din Moldova, a fost 
confirmat şi de Robert Cerari, pre-
şedintele Coaliţiei „Vocea Romilor” 
din ţara noastră. Potrivit lui, mii de 
romi sînt victime ale discriminării. 

„Deseori profesorii au o atitudine nu 
prea bună faţă de ei. Sînt margina-
lizaţi şi de aceea mai puţini se duc 
la şcoală. În sărăcia pe care o avem 
azi, presiunea aceasta ne afectează 
mult”, a subliniat Robert Cerari

În cele circa 60 de sate din Mol-
dova locuite preponderent de romi, 
cel mai mare obstacol în calea edu-
caţiei îl constituie lipsa şcolilor. 
Spre exemplu, şcoala primară din 
satul Schinoasa, raionul Călărași a 
fost închisă acum patru ani. Copiii 
din localitate sînt nevoiţi să frec-
venteze liceul din satul vecin, Ţi-
birica, spune mediatorul social Ala 
Popov. „Avem un microbuz, care e 
neîncăpător. Peste 50 de copii frec-
ventează şcoala. Chiar dacă vine 
de două ori, este arhiplin”, sublini-
ază ea. Potrivit mediatorului social, 
toţi copiii vor la şcoală, iar părinţii 
lor doresc ca aceştia să dispună de 
şansa de a avea o viaţă mai bună. 

În pofida acestui fapt, din cauza 
sărăciei, după absolvirea şcolii, pu-
ţini părinţi îşi lasă copiii să-şi con-
tinue studiile şi să obţină meserii, 
spun mai mulți vîrstnici din sat.

Cît priveşte învăţămîntul su-
perior, acesta este o raritate pentru 

grupul etnic respectiv şi constituie 
doar 4%, comparativ cu 38% din 
întreaga populaţie a ţării. Cu toate 
acestea, în Moldova se înregistrea-
ză una dintre cele mai înalte rate 
din Europa de înscriere a romilor 
în universităţi.

Ion Duminică, primul rom din 
Moldova care a obţinut titlul de 
doctor în politologie, spune că au-
torităţile ar trebui să elaboreze po-
litici clare care să schimbe situaţia 
romilor. „Să nu fie doar pe hîrtie. 
Noi nu mai vrem să fim o comuni-
tate, care în viziunea guvernanţilor, 
se pricepe doar la cîntat şi la dan-
sat. Noi vrem să fim o comunitate 
integrată în societatea democratică 
a Moldovei şi dorim să soluţionăm 
aceste probleme împreună cu gu-
vernarea, dar nu la nivel formal, 
cum s-a făcut pînă acum”, susține 
Ion Duminică.

Întru remedierea situaţiei romi-
lor la capitolul educaţie, Guvernul 
Republicii Moldova a aprobat un 
plan de acţiuni pentru susţinerea 
acestei etnii, care prevede creşterea 
numărului copiilor romi încadraţi 
în sistemul de învăţămînt, în urmă-
torii doi ani. De asemenea, potrivit 
documentului, pînă în anul 2015, 
circa 15% dintre tinerii romi ar tre-
bui să fie incluşi în sistemul de în-
văţămînt superior. Reprezentanții 
Ministerului Educaţiei speră că, 
datorită reformei privind sistemul 
de educaţie incluzivă, rata de in-
tegrare a copiilor romi în sistemul 
educaţional preşcolar şi preuniver-
sitar va atinge 70%.

În acelaşi timp, avocatul par-
lamentar Tudor Lazăr este de pă-
rere că Ziua Internațională a Ro-
milor este un prilej de a reaminti 
societății despre importanța valori-
lor culturale etnice și a principiului 
egalității, se precizează într-un co-
municat al Centrului pentru Drep-

turile Omului.
Deși continuă să fie unul din 

cele mai vulnerabile grupuri, ce 
înfruntă un risc de marginalizare, 
romii, totuși, au reușit să facă pași 
fermi în procesul de incluziune 
socială, depășind stereotipurile în-
rădăcinate în societate de secole, fi-
ind recunoscuți ca o parte prețioasă 
a culturii europene, se arată în co-
municat.

Potrivit Constituției, indiferent 
de criteriile de care dispunem, sîn-
tem egali și toți în aceeaşi măsură, 
trebuie să ne bucurăm de șanse 
egale atît la muncă, educație, servi-
cii sociale, culturale și economice, 
cît și de drepturile politice.

Problemele cu care se con-
fruntă această minoritate etnică, 
au atras atenția multor organizații 
internaționale inclusiv europene, 
ceea ce a făcut ca întru realizarea 
drepturilor și libertăților funda-
mentale ale lor, să fie create siste-
me fiabile de protecție a drepturi-
lor, de promovare a toleranței și 
de  schimbare a atitudinii față de 
acest grup minoritar, recunoscînd 
în mod expres că romii au aceleaşi 
drepturi ca orice alt cetățean euro-
pean.   

Cu ocazia Zilei Internaționale a 
Romilor, Instituția avocaților par-
lamentari a transmis sincere urări 
de bine reprezentanților acestei et-
nii, urîndu-le mult curaj în procesul 
de integrare și asigură întreaga dis-
ponibilitate în promovarea nedis-
criminării și toleranței populației 
de etnie romă în societate. 

Precizăm că un raport al mi-
nisterului Sănătăţii arată că în Re-
publica Moldova locuiesc în jur de 
23 de mii de romi, însă, potrivit 
datelor neoficiale, numărul acesto-
ra depăşeşte cifra de 150 de mii de 
persoane. 

Cor. DREpTUL

Ziua Internațională a Romilor – prilej de a reaminti societății despre 
importanța valorilor culturale etnice și a principiului egalității
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Educaţie juridică

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Duminică Vla-
dimir, născut pe data de 27.05.1968, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 12, apt. 91, pentru 
data de 29 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Duminică Silvia privind desfacerea căsătoriei şi 
determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător  Natalia Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Moldovanu Nicolae Iurie, pentru data de 2 mai 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) 
în calitate de pîrît la acţiunea cet. Moldovanu Oxana Vasile 
privind desfacerea căsătoriei stabilirea domiciliului copilului 
minor şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător  S. Lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a cet. Mironov Valeriu, domiciliat: mun. Chişinău, 
str. Ion Creangă, nr. 12/3, pentru data de 21 mai 2013, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 215, în incinta Judecătoriei Comerciale de 
Circumscripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă înaintată de 
Cujbă Efim privind declararea nulă a contractului de vînzare-
cumpărare, sub sancţiunea aplicării efectelor corespunzătoare 
prevăzute în art.205, 206 din Codul de Procedură Civilă.

Judecător  Ion gancear 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Macovei Olga” din mun. Chişinău, str. Bogdan Petriceicu 
Hajdeu, nr. 16, apt. 5, pentru data de 22 aprilie 2013, ora 8.55, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cererii reclamantului SA ,,JLC” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Prisacari Alexan-
dru, mun. Chişinău, pentru data de 25 aprilie 2013, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 221, et. 2) în calitate de pîrît la cererea cet. Pascari 
Igor, mun. Chişinău privind încasarea datoriei şi a penalităţii.

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

Judecător  Aurica Us
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Saman Constructions Impex” SRL, pentru 
data de 14 mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA 
,,Monolit” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Caraman Victor, domiciliat: mun. Chişinău, satul Grătieşti, str. 
M. Gribov, nr. 2, pentru data de 21 mai 2013, ora 9.45, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, 
bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Şaitan Mihail.

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

Judecător  Iu. Ţurcan

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Graur Irina, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. 
Galbenă, nr. 1, apt. 1, pentru data de 30 aprilie 2013, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de Graur Anatolie 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  garri Bivol
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lisagor Alisa, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Calea Ieşilor, nr. 63/1, apt. 70, pentru data de 24 mai 2013, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎM OMF 
,,MICROINVEST” SRL către: Dudnicenco Eugeniu, Lisagor 
Veaceslav, Lisagor Alisa privind încasarea datoriei. 

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lisagor Veaceslav, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, or. Cricova, str. Dacia, nr. 10, apt. 31, pentru data de 24 
mai 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
ÎM OMF ,,MICROINVEST” SRL către: Dudnicenco Eugeniu, 
Lisagor Veaceslav, Lisagor Alisa privind încasarea datoriei. 

Judecător  V. Braşoveanu

? Executarea hotărîrilor judecătoreşti este o 
problemă pentru ţara noastră, inclusiv și în ca-
zul meu. Care este termenul fix stabilit de lege 
,pentru executarea documentelor executorii și de 
ce depinde mersul acestui proces?

Victoria Irimia, 
mun. Chişinău

Potrivit art.70 din Codul 
de executare, documentul 
executoriu trebuie executat 
în termenul indicat în el sau, 
în cazul în care nu este indi-
cat, într-un termen rezona-
bil. Criteriile de determinare 
a termenului rezonabil sînt: 
complexitatea procedurii de 
executare, comportamentul 
părţilor în procedura de exe-
cutare, interesul creditorului 
şi  conduita executorului ju-
decătoresc. Pentru executarea 
documentului executoriu exe-
cutorul judecătoresc urmează 
să întreprindă imediat toate 
acţiunile necesare. 

Dacă legea nu prevede al-
tfel, termenul dintre acţiunile 
complexe ce urmează a fi în-
treprinse de executorul jude-
cătoresc nu va depăşi 15 zile. 
Acest termen încetează tem-
porar pe durata suspendării 
sau amînării executării, stră-
mutării procedurii de executa-
re, imposibilităţii executorului 
judecătoresc de a acţiona din 
motive ce nu depind de voinţa 
sa, precum şi în cazul în care 
nu au fost avansate cheltuielile 
necesare pentru efectuarea ac-
tului următor.  Cu acordul cre-
ditorului, termenul menţionat 
poate fi prelungit.

I nspecţia Muncii este 
organ al administraţiei 

publice centrale care exercită 
control de stat asupra respec-
tării actelor legislative şi a al-
tor acte normative în domeniul 
muncii la angajatori care sînt 
întreprinderi, instituţii şi orga-
nizaţii, cu orice tip de proprie-
tate şi formă juridică de orga-
nizare, la persoane fizice care 
angajează salariaţi, precum şi 
în autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale. 

În subordinea Inspecţiei 
Muncii se află inspectorate 
teritoriale de muncă, fără 
personalitate juridică, funcţi-
onînd în fiecare unitate admi-
nistrativ-teritorială de nivelul 
al doilea. 

Obiectivele Inspecţiei 
Muncii sînt următoarele:

a) asigurarea aplicării dis-
poziţiilor actelor legislative şi 
ale altor acte normative refe-
ritoare la condiţiile de muncă 
şi la protecţia salariaţilor în 
exercitarea atribuţiilor lor;

b) difuzarea informaţiilor 
despre cele mai eficace mij-
loace de respectare a legislaţi-
ei muncii;

c) informarea Ministeru-
lui Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei despre deficienţele 
legate de aplicarea legislaţiei 
muncii.

În îndeplinirea obiective-
lor sale, Inspecţia Muncii are 
următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea 
legislaţiei muncii, securităţii 
şi sănătăţii în muncă;

b) eliberează, în modul şi 
în condiţiile stabilite de lege, 
avize privind introducerea 
în fabricaţie a prototipurilor 
de echipamente tehnice şi de 
echipament individual de pro-
tecţie şi de lucru;

c) cercetează, în modul 
stabilit de Guvern, accidente 
de muncă;

d) coordonează activita-
tea de pregătire, instruire şi 
informare a salariaţilor anga-
jaţi în problemele relaţiilor de 
muncă, securităţii şi sănătăţii 
în muncă.

Inspecţia Muncii este în 
drept:

a) să solicite şi să pri-
mească de la autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale şi 
locale, de la persoane juridice 
şi fizice informaţiile necesare 

exercitării atribuţiilor sale;
b) să constate contravenţii 

şi să încheie procese verbale 
conform prevederilor Codului 
contravenţional al Republicii 
Moldova.

În exerciţiul funcţiunii, in-
spectorul de muncă, la prezen-
tarea legitimaţiei de serviciu, 
este în drept:

a) să pătrundă liber, la ori-
ce oră din zi sau din noapte, 
fără informarea prealabilă a 
angajatorului, în locurile de 
muncă, în încăperile de servi-
ciu şi de producţie;

b) să solicite şi să pri-
mească de la angajator actele 
şi informaţiile necesare con-
trolului;

c) să solicite şi să primeas-
că, în limitele competenţei, 
declaraţii de la angajatori şi 
salariaţi;

d) să ceară lichidarea 
imediată sau într-un anumit 
termen a abaterilor constatate 
de la dispoziţiile actelor legis-
lative şi ale altor acte normati-
ve referitoare la condiţiile de 
muncă şi la protecţia salaria-
ţilor în exercitarea atribuţiilor 
lor;

 f) să solicite retragerea 
de către autorităţile adminis-
traţiei publice competente a 
autorizaţiei (licenţei) de acti-
vitate a angajatorului pentru 
neexecutarea intenţionată a 
prescripţiilor privind înlătu-
rarea încălcărilor legislaţiei 
muncii şi normelor de secu-
ritate şi sănătate în muncă, 
stabilită în urma controalelor 
repetate.

Suplimentar la cele men-
ţionate, inspectorul de muncă 
cu atribuţii în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă este 
în drept:

a) să dispună sistarea 
funcţionării (inclusiv prin si-
gilare, cu indicarea în proce-
sul verbal de control) a atelie-
relor, halelor, secţiilor, a altor 
subdiviziuni ale unităţii, sis-
tarea exploatării clădirilor, a 
edificiilor şi a echipamentelor 
tehnice, precum şi sistarea lu-
crărilor şi a proceselor tehno-
logice, doar în cazul unui peri-
col iminent de accidentare;

b) să propună anularea 
avizelor privind introducerea 
în fabricaţie a prototipurilor 
de echipamente tehnice şi de 
echipament individual de pro-

tecţie şi de lucru dacă constată 
că, prin modificarea condiţii-
lor care au stat la baza emiterii 
acestora, nu se respectă cerin-
ţele actelor normative din do-
meniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă. Dreptul respectiv 
se efectuează de către inspec-
torul de stat, cu adresarea ul-
terioară în instanţa judecăto-
rească. Adresarea în instanţa 
judecătorească trebuie să se 
facă în decursul a 3 zile lucră-
toare. În caz de nerespectare a 
acestui termen, sistarea func-
ţionării obiectelor menţionate 
se anulează. Reluarea activi-
tăţii se efectuează în temeiul 
hotărîrii instanţei  judecăto-
reşti care a emis hotărîrea de 
sistare a lucrărilor sau al ho-
tărîrii instanţei ierarhic superi-
oare, în conformitate cu legea.

La efectuarea controlului 
de stat asupra respectării ac-
telor legislative şi a altor acte 
normative din domeniul mun-
cii, securităţii şi sănătăţii în 
muncă, inspectorul de muncă 
verifică respectarea prevede-
rilor legale referitoare la:

a) contractul individual de 
muncă şi contractul colectiv 
de muncă;

b) timpul de muncă şi tim-
pul de odihnă;

c) retribuirea muncii;
d) normele de muncă;
e) garanţiile şi compensa-

ţiile ce decurg din relaţiile de 
muncă;

f) disciplina muncii;
g) securitatea şi sănătatea 

în muncă;
h) particularităţile de re-

glementare a muncii unor ca-
tegorii de salariaţi; 

i) răspunderea materială 
potrivit legislaţiei muncii;

j) completarea, păstra-
rea şi evidenţa carnetului de 
muncă.

Controlul de stat asupra 
respectării actelor legislative 
şi a altor acte normative din 
domeniul muncii, securităţii 
şi sănătăţii în muncă se fina-
lizează cu întocmirea de către 
inspectorul de muncă a unui 
proces verbal de control de 
modelul aprobat de inspecto-
rul general de stat al muncii. 
În procesul verbal inspec-
torul de muncă consemnea-
ză succint esenţa încălcării 
constatate, indică prevederile 
actelor legislative şi ale altor 

acte normative încălcate şi 
dispune conformarea ime-
diată sau, după caz, într-un 
termen rezonabil cu preve-
derile legale. Dacă stabileşte 
un termen pentru confor-
marea cu prevederile legale, 
inspectorul de muncă cere 
angajatorului (persoanei care 
acţionează în numele acestu-
ia) să informeze, la expirarea 
termenului indicat, inspec-
toratul teritorial de muncă 
sau Inspecţia Muncii despre 
înlăturarea încălcărilor con-
semnate în procesul verbal de 
control. Dacă constată că ex-
ploatarea clădirilor, edificiilor 
şi a echipamentelor tehnice, 
precum şi că desfăşurarea lu-
crărilor şi proceselor tehnolo-
gice prezintă pericol iminent 
de accidentare, inspectorul 
de muncă dispune, printr-o 
prescripţie de modelul apro-
bat de inspectorul general de 
stat al muncii, sistarea lor, 
evacuarea personalului de la 
locurile de muncă aflate în 
pericol şi înlăturarea perico-
lelor constatate. Dacă dispune 
sistarea exploatării clădirilor,  
edificiilor şi a echipamente-
lor tehnice, precum şi a lucră-
rilor şi proceselor tehnologice 
cu pericol iminent de acci-
dentare, inspectorul de mun-
că consemnează acest fapt în 
procesul verbal de control. 
Dacă înlăturarea pericolului 
necesită timp, inspectorul de 
muncă sigilează aparatele de 
conectare la sursele de ali-
mentare cu energie electrică, 
panourile de comandă, păr-
ţile mobile sau alte părţi ale 
clădirilor, ale instalaţiilor, ale 
echipamentelor tehnice cu pe-
ricol iminent de accidentare. 
Sigiliul se aplică, astfel încît 
să blocheze repunerea lor în 
funcţiune, lăsîndu-se loc de 
acces doar pentru intervenţii 
de înlăturare a pericolului. 
Inspectorul de muncă indică 
în prescripţia de sistare apli-
carea sigiliului, numărul lui şi 
locul aplicării şi informează 
despre aceasta conducătorul 
locului de muncă şi angajato-
rul (persoana care acţionează 
în numele acestuia). În pre-
scripţia de sistare, inspectorul 
de muncă dispune să fie in-
format în scris despre lichida-
rea încălcărilor cu pericol de 
accidentare.   

Inspecţia muncii şi controlul efectuat în domeniul 
muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului Editurii ,,Vector V-N” SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Piaţa Gării, nr. 2-A, pentru data 
de 31 mai 2013, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67), unde va avea loc examinarea cauzei civile la ce-
rerea ISFEP ,,Tipografia Centrală” privind încasarea datoriei. 

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernomoreţ Svetlana, pentru data de 7 iunie 2013, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎM OMF ,,MICRO-
INVEST” SRL către: Bodea Ecaterina, Cernomoreţ Svetlana 
privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ghimciuc Mihail domiciliat: mun. Chişinău, str-la Studenţilor, 
nr.2/2, apt. 4, pentru data de 29 aprilie 2013, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) în calitate de pîrît 
la acţiunea cet. Ghermanscaia Svetlana

Judecător  Ecaterina palanciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Graf-M şi A”, pentru data de 22 aprilie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 618) în calitate de pîrît la acţiunea SRL ,,Almeria Prim” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Lazari
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 Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Pastuh Iurie, domiciliat în satul Eli-
zavetovca, Donduşeni, pentru data de 29 aprilie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 
19, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Pastuh 
Marina privind încasarea forţată a pensiei alimentare pentru în-
treţinerea copilului.

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

Judecător  Iurie Ţîmbalari
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Botnari Liubovi Dumitru, data 
naşterii 01.12.1974, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Bol-
dureşti, Nisporeni, pentru data de 29 aprilie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. Ion Vodă, nr. 5, sala de 
şedinţe nr. 5, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Organul de Tutelă şi Curatelă DASPF, r-n Nisporeni privind 
decăderea din drpturile părinteşti.

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

preşedintele instanţei                          grigore Şişcanu 
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ursu Anatolii Ion, cu ultimul do-
miciliu: satul Şendreni, Nisporeni, pentru data de 2 mai 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. Ion Vodă, nr. 
5, sala de şedinţe nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-217/13 intentată de David Luminiţa privind desfacerea că-
sătoriei.

 Judecător  M. Ulinici
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Popuşoi Iurie, domiciliat: satul Susleni, 
Orhei, pentru data de 2 mai 2013, ora 10.30, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cîrlan Ion privind anularea actului.

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

Judecător  Sergiu procopciuc
www

 Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Niconov Igor, pentru data de 15 
mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Niconov Lilia privind desfacerea căsătoriei şi înca-
sarea pensiei alimentare pentru întreţinerea copiilor. 

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

Judecător  Lucia Danilişin
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Muravschi Anatolie, cu ultimul domici-
liu: r-n Orhei, com. Zorile, satul Ocniţa Ţărani, pentru data de 15 
mai 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Raevschi Maria privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Noroi Mihail, cu ultimul domiciliu: sa-
tul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 17 mai 2013, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Noroi Ludmila pri-
vind partajarea bunului pe cote-părţi ideale.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popescu Grigore, pentru data de 30 aprilie 2013, ora 11.15, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, 
bir. 204), unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Malai Elena.

 Judecător       S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lungu Igor, pentru data de 21 mai 2013, ora 16.45, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la acţiunea lui Popa Tudor privind încasarea 
datoriei.

Judecător      D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Praniţchi Iurie, pentru data de 24 mai 2013, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) în calitate de pîrît în cau-
za civilă la acţiunea SRL AV Capital privind încasarea sumei.

Judecător      Lilia Vasilevici   
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,Ideal X Grup” SRL, pentru data de 4 iunie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SAR ,,Donaris Grup” 
SA privind recuperarea datoriei.

Judecător       A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Camarovschi Igor, pentru data de 4 iunie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SC GS Milion SRL privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător       A. Catană
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
,,AVRAM STELA” ÎI, cu ultima adresă de sediu: mun. Chişi-
nău, str. O. Goga, nr. 8, apt. 4, pentru data de 12 iunie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea ,,ARTCOL SCOM” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător      Nina Arabadji

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Roman, adresa: bdul Moscovei, nr. 15/1, apt. 83, mun. 
Chişinău, pentru data de 3 iunie 2013, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (mun. Chişinău, str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-11460/12, la acţiunea lui Ghimp A. privind 
încasarea datoriei.

Judecător  gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Iaghilov Victor şi Ceaglei Ana, domiciliaţi: str-la Studenţi-
lor, nr. 4/2, apt. 212,,B”, pentru data de 26 iunie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă la cererea lui Coban Igor către: Iaghilov Victor, 
Ceaglei Ana şi ÎS ,,Cadastru” privind admiterea cotei părţi.

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,ESASE Grup”, adresa: mun Chişinău, 
str. Tăbăcăria Nouă, nr. 26, pentru data de 15 aprilie 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 ,,Nedl Grup” SRL privind încasarea datoriei.

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 re-
prezentantului SRL ,,Elvicon Service”, pentru data de 25 aprilie 
2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SA ,,Micron” privind încasarea datoriei.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lupaşcu Vasile, pentru data de 30 aprilie 2013, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 27) în calitate de 
intimat, unde va avea loc examinarea cererii cet. Lazări Angela 
privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

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

Judecător  Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Arnaut Marin, pentru data de 30 aprilie 2013, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala 1) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea cet. Arnaut Diana privind des-
facerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor şi 
încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ghindă Ion, pentru data de 15 mai 2013, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ghindă Axe-
nia privind încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Caranga Radion, 
pentru data de 16 mai 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski, nr. 13, bir. 18), în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea cet. Barbalat Oxana privind încasarea pensiei de întreţi-
nere a copiilor minori.

Judecător  Ecaterina Silivestru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Şcerbac Pavel, Şcerbac Diana, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: mun. Chişinău, bdul Decebal, nr. 82, apt. 54, pentru data de 
21 mai 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
nr. 2-706/13, la cererea lui Dabija Tudor către: Şcerbac Pavel, 
Şcerbac Diana privind excluderea din rîndul asociaţilor.

 Judecător                      Svetlana garştea-Bria 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎM ,,Shamis Technilogies” SRL, pentru data de 
30 mai 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea SRL ,,Direct Imobil Management” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Nicolae Şova
www 

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Boico Nicolai, pentru data de 24 
aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Boico Elena privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Oxana Banari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Jechiu Sergiu, domiciliat: or. Durleşti, 
str. Livezilor, nr. 61,,B”, pentru data de 29 aprilie 2013, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Mihalachi Natalia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Sergiu procopciuc
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Grancar – Com”, cu sediul: or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 
nr. 53, pentru data de 29 aprilie 2013, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 9) în 
calitate de pîrît în cauza civilă privind încasarea datoriei.

Judecător  Marcel Juganari 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Melinic Denis, pentru data de 16 mai 2013, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Melinic 
Marina căre Melinic Denis, intervenient accesoriu Marcenco 
Ludmila privind stabilirea cotei-părţi.

Judecător      V. Stratan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Barbanoi Ion, cu ultimul domiciliu: sa-
tul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 8 mai 2013, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Barbanoi Lilia privind desfacerea 
căsătoriei şi stabilirea domiciliului copiilor minori.

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

Judecător     Tatiana Troianovschi

ANUNŢ
 Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu deţinînd do-

sarul de executare nr. 056-29r/13 din 18.03.2011, intentat întru 
executarea doc. ex. nr. 2e-9759/10 din 23.12.10 de Judecăto-
ria Economică de Circumscripţie şi dosarele de executare nr. 
056-30r-33r/13 din 11.05.11, intentate întru executarea doc. 
ex. nr. 2-1112/11, emis de Judecătoria Buiucani mun. Chişinău 
la 28.03.11, citează pentru data de 23 aprilie 2013, ora 10.00, 
debitorul SRL ,,Contivas”, c/f – 1003600112543, pentru a lua 
cunoştinţă de materialele dosarelor de executare nominalizate, 
inclusiv Procesul verbal de sechestru din 19.04.11 al următoare-
lor bunuri: Strung p/t frezat, Strung cu 4 poziţii, Strung (gater), 
Strung p/t parchet, Strung cu 2 poziţii, Ventilator şi Raportul 
de evaluare al bunurilor nominalizate a căror valoare de piaţă 
constituie suma de – 51 050 lei, la adresa: mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 336.

Concomitent, se înştiinţează debitorul SRL ,,Contivas” că 
bunurile nominalizate vor fi expuse realizării prin licitaţie pu-
blică.

Executor judecătoresc                     Anatolie Bănărescu

ANUNŢ
 În temeiul executării d/executorii privind încasarea de la Mi-

rovschi Evghenii în beneficiul lui Robu Iurie, a datoriei aflate în 
procedura de executare, executorul judecătoresc Nicolae Paşa 
anunţă pentru data de 29 aprilie 2013, ora 11.30, licitaţia publică 
ce se va desfășura în incinta Biroului executorului judecătoresc 
Nicolae Paşa, de pe strada N. Zelinski, nr. 11, mun. Chişinău, în 
vederea vinderii Mijlocului de Transport de model BMW 520, 
anul procurării 1991, cu nr/î CDW 040, capacitatea cilindrică 
2000 cm3, cutia automat.

 Preţul bunului expus la licitaţie constituie 17 408 lei.
 Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele docu-

mente:
1. Cererea de participare la licitaţie cu indicarea preţului pro-

pus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie – 870,4 lei pe 
contul executorului judecătoresc: с/f 43244012, cont curent spe-
cial nr. 225191944 la BC ,,Moldindconbank” SA, filiala Onest, 
c.b. MOLDMD2X319, IDNO 1002600028096, Chişinău, copia 
documentului de identitate şi dovada de achitare a taxei de par-
ticipare la lcitaţie în mărime de 60 lei.

3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru partic-
pare la licitaţie conform art.131CEx.

Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a adocumente-
lor se încheie cu o zi înainte de data desfășurării licitaţiei, adică, 
pînă la data de 26 aprilie 2013, termenul limită de înregistrare 
a prezenţei şi primirii biletului este data de 29 aprilie 2013, ora 
11.20.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 55-34-12; tel. mob. 
068401019 Nicolae Paşa

Executor judecătoresc                          Nicolae paşa

Dosarul nr. 2e-1011/13
HOTĂRÎRE

În Numele Legii
DISPOZITIVUL

27 martie 2013 mun. Chişinău
Judecătoria Centru mun. Chişinău
Instanţa compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător                         D. Chistol
Grefier                                                                 C. Şişianu

 A judecat în şedinţa de judecată publică cererea de chemare 
în judecată înaintată de Centrul Naţional de Creaţie Populară, 
reorganizat în Centrul Naţional de Conservare şi Promovare 
a Patrimoniului Cultural Imaterial către ,,Compactprest” SRL 
privind încasarea datoriei şi cheltuielile de judecată.

 În conformitate cu art.236-242 CPC al RM, instanţa de ju-
decată

HOTĂRĂŞTE:
A admite cererea.

 A încasa din contul ,,Compactprest” SRL în beneficiul 
Centrului Naţional de Creaţie Populară, reorganizat în Centrul 
Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultu-
ral Imaterial, suma de 32 096,08 lei RM (treizeci şi două mii 
nouăzeci şi şase lei, 08 bani) lei RM, ce constituie: datoria 
în sumă de 31 047,08 lei RM (treizeci şi unu mii patruzeci şi 
şapte lei, 08 bani) lei RM, taxa de stat achitată la înaintarea 
cererii de chemare în judecată în sumă de 932 lei RM (nouă 
sute treizeci şi doi lei) lei RM şi suma de 117 lei RM (una sută 
şaptesprezece) lei RM cheltuieli de citare publică şi taxa pen-
tru eliberarea Extrasului de la Camera Înregistrării de Stat.

 Hotărîrea cu drept de apel în termen de 30 de zile în Curtea 
de Apel Chişinău prin intermediul Judecătoriei Centru mun. 
Chişinău.

preşedintele şedinţei                                  D. Chistol 



Dreptul8 VINerI, 12 aprIlIe 2013

Ţ i s-a întîmplat în ul-
tima perioadă să te 

simţi lipsită de energie sau 
să ai dificultăţi, mai mari 
decît de obicei, în a te con-
centra? O stare de oboseală 
generală, însoţi-
tă de slăbiciune 
fizică îţi dă bătăi 
de cap? Se pare 
că primăvara nu 
aduce doar vre-
me frumoasă, ci 
şi primele sem-
ne  ale asteniei 
de sezon. Acest 
fapt se datorea-
ză trecerii bruşte 
de la tempera-
tura rece la cea 
caldă.

Cea mai 
frecventă mani-
festare a asteniei 
de primăvară o 
reprezintă epu-
izarea fizică şi 
psihică, întîlnită 
în egală măsură 
la femei şi bărbaţi, cu vîrste 
cuprinse între 25-55 de ani. 
Uneori, oboseala îşi face 
apariţia la cel mai mic efort 
depus, cum ar fi mersul sau 
la un efort susţinut, cum este 
de pildă, urcatul scărilor. Al-
teori, oboseala se instaurea-
ză la nivelul muşchilor, care 
încep să te doară.

Astenia poate avea cauze 

diverse, afectînd în mod pre-
ponderent sfera psihică, fizi-
că, intelectuală sau sexuală. 
Principala cauză a acestor 
simptome pare să fie epui-
zarea rezervei de vitamine 

şi săruri din organism, care 
nu mai acoperă necesităţile 
corpului tău. Factorii care 
provoacă aceste neplăceri 
sînt determinaţi de statul 
prelungit în faţa televizoru-
lui în timpul iernii, de o ali-
mentaţie săracă în vitamine, 
de lipsa mişcării sau a soa-
relui.

Astenia de primăvară 

poate fi prevenită printr-o 
alimentaţie bogată în le-
gume şi fructe proaspete. 
Dintre legume, este indicat 
să alegi în mod special sa-
lata verde, varza, morcovii, 

spanacul şi roşiile, alături 
de ceapă, usturoi şi mărar. 
Dintre fructele crude, poţi 
alege merele, lămîile sau 
portocalele, iar dacă preferi 
fructele uscate, nu ezita să 
consumi caise, prune sau 
struguri. Toate acestea pot 
fi consumate ca atare, cel 
puţin o dată pe zi sau sub 
formă de sucuri, pentru a-ţi 

furniza energie şi sănătate 
în acelaşi timp.

Pe lîngă o alimentaţie 
echilibrată nutriţional, pri-
măvara, organismul tău are 
nevoie şi de o tonifiere a 

sistemului nervos. Pentru 
acest lucru sînt recomandate 
plimbările sau sportul în aer 
liber.

Dacă stările de anxietate 
şi oboseală persistă, cel mai 
indicat este să discuţi cu me-
dicul tău de familie, acesta 
putînd să îţi recomande un 
tratament adecvat, adaptat 
la nevoile organismului tău.

Femeile care beau multă cafea suferă mai rar de depre-
sie, au descoperit oamenii de ştiinţă americani. Înainte, 

o asemenea legitate a fost demonstrată şi în cazul bărbaţilor.
Cercetătorii din cadrul Universităţii din Harvard au ana-

lizat informaţii despre circa 50 000 de femei care au acceptat 
să participe la studiul pe termen lung ,,Nurses Health Study”. 
Vîrsta medie a participantelor a fost de 63 de ani. În timpul 
studiului, femeile prezentau în mod periodic informaţii cu pri-
vire la consumul lor anual de cafea.

În momentul demarării studiului, în 1996, niciuna dintre 
femei nu suferise nicio depresie. La finalul studiului, în 2006, 
episoade depresive au cunoscut 2607 participante.

După cum precizează Alberto Ascherio, unul dintre mem-
brii echipei de cercetători, analiza informaţiilor a dezvăluit: cu 

cît mai multă cafea consumau femeile, cu atît mai rar aveau 
depresii.

Astfel, în grupul celor care consumau între două şi trei 
ceşti de cafea pe zi, riscul de depresie era cu 15 la sută mai 
scăzut comparativ cu cele care beau cafea o dată pe săptămînă 
sau chiar mai rar. În grupul celor care consumau cîte patru sau 
chiar mai multe ceşti de cafea pe zi, această diferenţă a fost 
de 20 la sută.

Într-un comunicat se precizează că rezultatele obţinute sînt 
puse de acord cu informaţii primite în cadrul unor studii mai 
puţin ample. De exemplu, o legitate asemănătoare a fost dez-
văluită şi în cazul bărbaţilor. De asemenea, a fost dezvăluit că 
amatorii de cafea sînt predispuşi, mai puţin ca alţi oameni, la 
sinucideri.

Cafeaua este un puternic antidepresiv pentru femei

gheorghe MUNTEAN, 
judecător, 

Judecătoria Comercială de Circumscripţie
Mult stimate domnule Gheorghe Muntean,
Vine o zi cînd sufletul învinge orice umbră de 

tristeţe, cînd tot ce odinioară vi se părea dificil, 
dintr-odată vi se pare incredibil de uşor.

Frumoasa vîrstă la care sînteţi acum ne oferă 
oportunitatea de a vă adresa un cald şi sincer mesaj 
de felicitare pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Munca, onestitatea, modestia, seriozitatea şi 
profesionalismul, sînt doar cîteva dintre trăsăturile 
ce vă caracterizează.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă 
şi îmbelşugată, bunăstare şi prosperare în familia 
dumneavoastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de 
respectul colegilor, de aprecierea criticilor obiec-
tivi, de afecţiunea şi dragostea celor apropiaţi.

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie 
şi succese mari.

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Ina Jimbei, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Lilian Velişco, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Ion Căpăţînă, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Maria Tertea, judecător, Cău-
şeni; Igor Mînăscurtă, judecător, Ciocana; Oleg 
Cojocari, judecător, Criuleni; Tudor gologan, 
judecător, Ungheni; Ion popescu, preşedintele 
Judecătoriei Sîngerei; Vasile Macrinici, judecător, 
Rezina; Alexandru parfeni, judecător, Ungheni.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, 
responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, 
întru bunăstarea societăţii noastre.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească de-
plin fericirea.

La Mulţi Ani! 
 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională de Drept

S-a deschis primul hotel comestibil din lume
Primul hotel din lume realizat în întregime din dulciuri 

şi-a primit oaspeții pentru o singură noapte, cu room service 
în formă de perne din bureți de vanilie şi un covor ,,cusut” 
de mînă din bezea. 

Hotelul se află în interiorul unui alt hotel din Soho, în 
centrul Londrei şi este rezultatul muncii a peste 14 artişti, 
care au petrecut 2000 de ore ca să coacă bunătăţile și 900 
de ore pentru decorarea camerelor cu mai mult de 600 de 
kilograme de zahăr.

Oaspeții au fost încurajați să mănînce ferestrele şi pereţii 
placaţi cu 2000 de prăjiturele, un covor făcut din 1081 de 
bezele cusute de mînă, 20 de kilograme de ghirlande din 
bomboane, pervazuri construite integral din ciocolată şi o 
baie plină cu floricele cu caramel. Pe noptiere au fost chiar 
cărți comestibile.

Spre regret, distracţia a fost pentru o singură seară, fiind 
un eveniment de promovare al unei companii de dulciuri.

Un băieţel de 8 ani s-a căsătorit cu o femeie de 
61 de ani

Sanele Masilela este cel mai tînăr mire din lume care s-a 
căsătorit cu o femeie mai mare decît el cu 53 de ani. Cere-

monia băiatului şi femeii, care are 
deja 5 copii, a avut loc în prezen-
ţa a 100 de oaspeţi într-o localita-
te din apropierea Tshwanei.

Părinţii spun că băiatul a vrut 
singur să se căsătorească, deoare-
ce a auzit apelul strămoşilor săi. 
Căsătoria acestora nu are putere 
juridică: e pur ceremonială. Pă-

rinţii mirelui sînt siguri că atunci cînd va creşte, Sanele îşi 
va găsi o mireasă adevărată.

Băiatul are numele bunelului şi consideră că „apelul 
strămoşilor” se datorează faptului că acesta a cerut cere-
monia, deoarece nu a avut parte de ea niciodată. Respec-

tiv, dorinţa trebuie îndeplinită.
Mirele şi mireasa nu vor sta împreună, după finalizarea 

ceremoniei fiecare a mers la casa lui. Aceştia nu planifică un 
viitor comun.

Prima cafenea cu pisici din Londra se deschide 
în luna mai

După ce ne-au invadat Internetul, pisicile au pus acum 
ochii pe cafenele.

Prima cafenea cu pisici din Londra va fi inaugurată gra-
ţie donaţiilor făcute pe Internet. Proprietara Lauren Pears a 
avut ideea să infiinţeze o cafenea unde clienţii pot să mîngîie 
pisici în timp ce se bucură de o băutură caldă. 

Lauren a strîns bani pe un site, de la cei interesaţi să-i 
vadă conceptul pus în aplicare şi astfel a acumulat peste 100 
000 de lire sterline. Cafeneaua va fi deschisă în luna mai, în 
zona de Est a Londrei. Animăluţele vor fi adoptate de la cel 
mai apropiat adăpost de animale.
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Divert is

 

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.

Aniversări Sfaturi pentru combaterea asteniei de primăvară


