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Libertatea presei în anul 
2013: Cel mai scăzut 
nivel din ultimul deceniu

C omisia Europeană va oferi Republicii Moldova şi 
Georgiei cîte 30 de milioane de euro pentru sus-

ţinerea procesului de implementare a viitoarelor Acorduri 
de Asociere ale acestor ţări cu Uniunea Europeană. Despre 
aceasta a anunţat comisarul european pentru Extindere şi 
Politică de Vecinătate, Štefan Füle. Pentru Ucraina a fost 
aprobat un pachet special de asistenţă în mărime de 365 de 
milioane de euro întru stabilizarea situaţiei în ţară.

Se preconizează că Acordurile de Asociere a Moldovei 
şi Georgiei să fie semnate nu mai tîrziu de luna iunie 2014. 
Semnarea şi implementarea acestui document va face ire-
versibilă asocierea politică şi integrarea economică a aces-
tor state cu UE. Štefan Füle a declarat că în prezent, Europa 

se confruntă cu cea mai mare criză de la încheierea celui 
de-al doilea Război mondial. „Sîntem martorii unor acţiuni 
de constrîngere economică, ameninţări şi operaţiuni secrete 
organizate cu scopul de a provoca manifestaţii de protest şi 
instabilitate. Este timpul să demonstrăm o susţinere şi mai 
puternică, şi mai hotărîtă Parteneriatului Estic. Partenerii 
noştri din Europa de Est au un trecut complicat şi ei merită 
un alt viitor, iar UE este dispusă să le acorde susţinere”, a 
subliniat comisarul european. 

Potrivit lui Štefan Füle, UE caută o posibilitate de a 
atinge progrese reale în relaţiile cu Armenia şi Azerbaidjan, 
continuînd să lucreze şi cu Belarus.

F ostul şef al Delegaţiei Uniunii Eu-
ropene la Chişinău, Dirk Schuebel, 

afirmă că UE va continua politica de susţi-
nere a Republicii Moldova, după liberaliza-
rea regimului de vize, iar următoarea etapă 
este semnarea Acordului de Asociere.

„Fără doar şi poate, regimul liberalizat 
de vize cu Uniunea Europeană reprezintă 
un succes pentru Guvernul Republicii Mol-
dova. Reprezintă un rezultat vizibil pentru 
toată lumea, oamenii pot călători liber, în 
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii din alte sta-
te, de exemplu, din Statele Unite sau Aus-
tralia. Cred că este un pas foarte important. 
Cetăţenii moldoveni sînt liberi să descopere 
Europa, locurile de atracţie turistică, să-şi 
viziteze rudele cînd vor, fără a fi nevoiţi să 
ceară viză. Consider că în aceste zile trăim 
cu toţii un eveniment important pentru Re-
publica Moldova”, a declarat D. Schuebel, 
într-un interviu. 

„Ne vom ţine de acelaşi principiu, adică 
să anticipăm lucrurile, să mergem cu un 
pas înainte. Este important, odată ce va fi 
semnat Acordul de Asociere, să explicăm 
clar populaţiei care sînt beneficiile acestui 
acord. Vom lucra din greu pentru acest lu-
cru. Restul va veni de la sine, cînd realizarea 
prevederilor acordului va funcţiona în mod 
corespunzător”, a mai spus oficialul.

M inistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, William Hague, s-a aflat, 

recent, în vizită la Chișinău. Într-o conferinţă 
de presă, susţinută împreună cu şefa diploma-
ţiei moldovenești, Natalia Gherman, oficialul 
britanic a vorbit despre 
beneficiile, în primul rînd 
economice, ale apropierii 
Moldovei de Uniunea Eu-
ropeană, dar s-a referit şi la 
situaţia din regiune şi con-
flictul transnistrean – teme 
discutate şi la întîlnirile cu 
alți oficiali moldoveni. 

Aflat pentru a doua oară 
în Republica Moldova, şe-
ful diplomaţiei britanice, 
William Hague, a fost de 
această dată mai darnic în 
laude adresate Guvernu-
lui de la Chişinău, decît în 
februarie 2013, cînd a de-
clarat că autorităţile de aici 
mai au de lucrat pentru a 
demonstra că luptă eficient cu corupţia şi ofe-
ră un mediu stabil oamenilor de afaceri. Wil-
liam Hague a asigurat liderii de la Chişinău 
de toată susţinerea Marii Britanii în parcursul 
pro-european al Moldovei, menţionînd că 

„orice ţară este liberă să-şi aleagă viitorul fără 
presiuni externe”. 

„Am declarat de nenumărate ori că Acordul 
de Asociere şi Parteneriatul Estic nu reprezin-
tă o ameninţare la adresa Federaţiei Ruse. Noi 
credem că ţările din această regiune ar trebui 
să se bucure de legături economice şi politice 

atît cu Vestul cît şi cu Estul. Cetăţenii Repu-
blicii Moldova au dreptul să beneficieze de 
prosperitatea europeană de rînd cu cetăţenii 
altor ţări din Europa”, a subliniat oaspetele.

Între altele, oficialul britanic s-a referit şi 
la rezolvarea conflictului transnistrean, afir-
mînd că singura formulă de negocieri accep-

tată de către părţi ar trebui să fie în continuare 
formatul „5+2”. William Hague a felicitat 
autorităţile de la Chişinău că au reacţionat cu 
prudenţă la declaraţiile liderilor de la Tiraspol, 
care în ultima perioadă cer tot mai insistent 

Federaţiei Ruse recunoaşterea 
independenţei. 

„Marea Britanie şi Uniunea 
Europeană în continuare vor 
susţine formatul de negocieri 

,,5+2”, aceasta reprezentînd sin-
gura cale pentru depistarea unei 
soluţii care ar respecta suvera-
nitatea şi integritatea teritorială 
a Republicii Moldova. Credem 
că este foarte important ca lide-
rii de la Tiraspol să renunţe la 
retorica provocatoare, să revină 
la masa de negicieri şi să con-
tinue colaborarea cu misiunea 
OSCE în Republica Moldova, 
astfel încît să fie găsită o solu-
ţie, spre binele cetăţenilor aces-
tei ţări”, a precizat sursa citată.

William Hague a mai declarat că liderii 
occidentali vor urmări cu atenţie alegerile 
din această toamnă, îndemnînd autorităţile 
de la Chişinău să se asigure că fiecare cetă-
ţean moldovean va avea acces la urna de vot 
pentru a-şi exprima opţiunea 
politică. 

Începe ziua cu DREPTUL!
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,,Nu este de ajuns să ai inteligență, trebuie să o și folosești”. 
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Comisia Europeană va aloca Moldovei 30 de milioane de 
euro pentru implementarea Acordului de Asociere

Ministrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii: Orice ţară este liberă să-şi aleagă 

viitorul fără presiuni externe  

Europenii promit: 
Vom continua să 

sprijinim Republica 
Moldova
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Din iunie fără vize în Turcia 
Cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători fără vize 

în Turcia începînd cu 1 iunie. Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene anunţă că au fost finalizate, de către 
ambele părţi, procedurile interne necesare pentru intrarea în 
vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vize-
lor, precum şi a Acordului referitor la readmisia persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală, semnate la Ankara, la data 
de 1 noiembrie 2012.

Astfel, începînd cu 1 iunie, cetăţenii ambelor state, care 
deţin un document de călătorie valabil (paşaport simplu sau 
biometric), sînt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize 
pentru a intra, ieşi, tranzita şi rămîne temporar pe teritoriul 
celuilalt stat, pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decurs 
de 6 luni de la data primei intrări.

Cetăţenii Republicii Moldova care vor dori să călătorească 
în Turcia trebuie să deţină un paşaport cu termen de valabilita-
te de cel puţin 60 de zile suplimentar datei preconizate pentru 
ieşirea din ţară.

Aceste reglementări sînt valabile, de asemenea, pentru 
cetăţenii ambelor state care efectuează transport internaţional 
de bunuri şi pasageri, precum conducătorii de tren, camioane 
şi autobuse şi asistenţii conducătorilor şi membrii echipajului 
avioanelor civile, trenurilor şi locomotivelor.

Cetăţenii moldoveni care vor dori să călătorească în Repu-
blica Turcia pentru o perioadă ce depăşeşte termenul menţio-
nat vor solicita o viză de lungă şedere.

Femeile din Găgăuzia vor drepturi 
egale cu cele ale bărbaţilor
Peste o mie de doamne s-au adunat, recent, la Comrat, în 

cadrul unui for, în speranţa că-şi vor face vocile auzite. Feme-
ile spun că îşi doresc locuri de muncă bine plătite, dar şi şansa 
de a-şi construi o carieră în ... politică.

La întrunire a fost prezent şi ministrul Muncii care a venit 
cu mesaje de susţinere, accentuînd necesitatea de a promo-
va mai multe femei în politică, mai ales în contextul unui an 
electoral.

Anume femeile pot şi trebuie să devină un catalizator al 
egalităţii de gen în politică, a spus Valentina Buliga, ministrul 
Muncii şi Protecţiei Sociale.

Primarul oraşului Comrat a avut şi el un mesaj pentru fe-
mei.

În Găgăuzia, în principiu, deciziile serioase le iau bărbaţii, 
dar înainte de a hotărî ceva, aceștia se sfătuie cu femeile, afir-
mă Nicolae Dudoglo, primar de Comrat.

A crescut numărul contravenţiilor 
aplicate în domeniul circulaţiei rutiere
A crescut numărul contravenţiilor aplicate în domeniul cir-

culaţiei rutiere, anunţă Biroul Naţional de Statistică. 
Pe parcursul anului 2013 au fost sancţionaţi 213,7 mii 

de şoferi, cu 15,2% mai mult comparativ cu anul 2012.  În 
majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (96,2%), peste 
şapte mii de persoane au fost avertizate, 645 de persoane au 
fost private de anumite drepturi, iar în cazul a 81 de persoane 
a fost aplicat arestul contravenţional. Potrivit statisticilor, cei 
mai mulţi şoferi au fost sancţionaţi pentru nerespectarea in-
dicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii 
de trecere (25,3%), încălcarea regulilor de înmatriculare, re-
vizie tehnică a vehiculelor (17,5%), exces de viteză (15,7%), 
iar zece la sută din cei sancţionaţi au încălcat regulile de 
folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi re-
gulile privind convorbirile radiotelefonice. Pentru părăsirea 
locului în care s-a produs un accident rutier au fost private 
de anumite drepturi 154 de persoane, iar 27 de şoferi au fost 
arestaţi contravenţional. Pentru conducerea maşinii în stare 
de ebrietate au fost traşi la răspundere doar 762 de persoane.

La Chişinău Ziua Europei va fi 
marcată pe data de 10 mai
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova organi-

zează şi în acest an sărbători de amploare pentru a marca Ziua 
Europei, care vor avea loc la 10 mai în Capitală, şi nu 9 mai, 
cum se planifica mai devreme.

Pe pagina oficială a delegaţiei ambasadorul Pirkka Tapiola 
anunţă, că ,,Delegaţia Uniunii Europene în Republica Mol-
dova organizează şi în acest an sărbători de amploare pentru 
a marca Ziua Europei, care vor avea loc pe 10 mai la Chişinău 
şi pe 17 mai la Comrat”.

După cum spune şeful delegaţiei, ca şi în anii precedenţi, 
în ,,Orăşelul european” vor fi prezentate informaţii referitoare 
la proiectele în curs, finanţate de UE şi vor oferi Republicii 
Moldova, statelor membre ale UE şi ţărilor candidate opor-
tunitatea de a împărtăşi publicului larg culturile, bucătăria 
şi limba.

În ambele zile, după amiază, vor avea loc evenimente cul-
turale adiţionale, organizate ad-hoc. Ambele sărbători se vor 
încheia cu concerte susţinute de trupa Morandi din România – 
la Chişinău şi bine-cunoscuta interpretă ucraineană-tătară, din 
Crimea, Jamala – la Comrat.

L a Chişinău a fost lansat Grupul 
de lucru Republica Moldova – 

SUA pentru dezvoltarea şi consolidarea 
statului de drept, care face parte din Di-
alogul strategic bilateral lansat, recent, 
la Washington, po-
trivit Serviciului 
de informare şi co-
municare cu mass-
media al MAEIE.

Delegaţia ţării 
noastre a fost con-
dusă de viceminis-
trul Afacerilor Ex-
terne şi Integrării 
Europene, Valeriu 
Chiveri, şi vice-
ministrul Justiţiei, 
Sabina Cerbu, iar 
delegaţia SUA a 
fost condusă de 
asistentul adjunct 
al secretarului de Stat, Biroul pentru 
Democraţie, Drepturile Omului şi 
Muncă, Thomas Melia, şi asistentul ad-
ministratorului Biroului pentru Europa 
şi Eurasia al USAID, Paige Alexander, 
care a efectuat o vizită de lucru în Re-
publica Moldova. La discuţii au partici-
pat şi ministrul Justiţiei Oleg Efrim, ofi-

ciali din partea Ministerului de Interne, 
Procuraturii Generale, Centrului Naţi-
onal Anticorupţie, Consiliului Superior 
al Magistraturii, Comisiei Naţionale de 
Integritate.

În cadrul întrunirii, au fost abordate 
reformele iniţiate şi asistenţa acordată 
statului nostru de către SUA în efortu-
rile privind reforma justiţiei şi comba-
terea corupţiei. Un al subiect abordat a 
vizat implementarea iniţiativelor legate 
de buna guvernare şi supremaţia legii, 
inclusiv rolul important al societăţii ci-

vile şi al mass-media.
În marja reuniunii, viceministrul 

Valeriu Chiveri a avut o întrevedere 
bilaterală cu oficialii americani, unde 
părţile au vorbit despre situaţia politică 

din regiune şi con-
secinţele acesteia, 
dar şi despre acţi-
unile care trebuie 
întreprinse. Vice-
ministrul a menţi-
onat că Republica 
Moldova mizează 
pe sprijinul SUA 
în vederea avan-
sării la capitolul 
supremaţiei legii. 
Oficialul moldo-
vean a mulţumit 
Statelor Unite 
pentru suportul 
oferit ţării noastre 

în realizarea agendei europene.
Părţile au salutat lansarea Dialogu-

lui strategic între Republica Moldova 
şi Statele Unite ale Americii şi crearea 
unui grup de lucru comun privind statul 
de drept, care va elabora un mecanism 
de consultare, şi şi-au exprimat intere-
sul în avansarea acestui dialog.

La Chişinău a fost lansat Grupul de lucru Republica Moldova – 
SUA pentru dezvoltarea şi consolidarea statului de drept

M inistrul Aface-
rilor Externe şi 

Integrării Europene, Na-
talia Gherman, a explicat 
care sînt paşii următori în 
domeniul reformelor euro-
pene, pe care trebuie să le 
îndeplinească R. Moldova 
în contextul asocierii sale 
cu Uniunea Europeană.

Şefa diplomaţiei mol-
doveneşti le-a menţionat 
pe cele care se află acum 
pe rol, precum reforma 
Procuraturii, Legea cu pri-
vire la activitatea ombud-
smanului, implementarea 
prevederilor Legii anti-
discriminare, prin crearea 
Consiliului Anti-discrimi-
nare. 

„Există prevederi şi în 
privinţa integrării în soci-
etate a minorităţilor naţio-
nale, planul de acţiuni pri-
vind integrarea romilor în 
societatea moldovenească. 
Şi pe alte blocuri, de ase-
menea, sînt foarte multe 
stipulări care trebuie să 
fie continuate: activitatea 
poliţiei de frontieră, care 
a fost creată în conformi-
tate cu aceste condiţionali-

tăţi, asigurarea controlului 
la frontierele Republicii 
Moldova, documentarea 
populaţiei, că ne pregătim 
acum să emitem paşapoar-
tele biometrice de gene-
raţia a patra”, a declarat 
Natalia Gherman în cadrul 
unui interviu.

Potrivit ministrului, se 
va continua cooperarea cu 
europenii şi în privinţa lup-
tei cu crima organizată şi 
cea transfrontalieră. „Mai 
avem de semnat Acordul 
operaţional cu Europol, 
prin care eforturile în com-
baterea crimei organizate, a 
traficului de fiinţe umane, 
vor fi coordonate şi mai 
bine cu structurile europe-
ne”, a mai adăugat Natalia 
Gherman.

În context, ministrul de 
Externe de la Chişinău sus-
ţine că toate acestea vor fi 
aplicate conform Planului 
de Acţiuni privind libera-
lizarea vizelor. Demnitarul 
a mai amintit că toate ac-
ţiunile respective fac parte 
din strategia acestui plan, 
prevăzută pînă în perioada 
2020.

Natalia Gherman, despre 
reformele europene ce vor 

urma în Republica Moldova

Î n luna noiembrie 2014 expiră 
mandatul actualului Parlament, 

iar în timpul rămas, deputaţii moldoveni 
intenţionează să voteze mai multe legi 
importante. Despre acest lucru a vorbit 
vicepreşedintele Parlamentului Liliana 
Palihovici, în cadrul unui interviu.

„În campania electorală pe care am 
avut-o în 2010, echipa din care fac parte, 
a avut un angajament: să voteze în Par-
lament legea cu privire la limitarea imu-
nităţii deputaţilor. Consider că acest pro-

iect de lege, care este în Parlament, tre-
buie să fie votat pînă la sfîrşitul acestui 
mandat”, a declarat Liliana Palihovici.

O altă prioritate a Legislativului de 
la Chişinău este ratificarea Acordului de 
Asociere cu UE, parafat la 29 noiembrie 
anul trecut.

„Numărul unu în lista proiectelor care 
trebuie să fie votate de către Parlament 
pînă la sfîrşitul mandatului este ratifica-
rea Acordului de Asociere, care va fi sem-
nat pînă la sfîrşitul lunii iunie, iar sarcina 

Parlamentului Republicii Moldova este 
să ratifice acordul pînă la sfîrşitul lunii 
iulie. Îmi pun mari speranţe, că toţi cei 
101 deputaţi vor conştientiza importanţa 
momentului pentru ţară şi vor vota acest 
Acord”, a adăugat vicepreşedintele Par-
lamentului.

De asemenea, Liliana Palihovici a 
spus că pînă la sfîrşitul acestui an ur-
mează să fie votate Codul educaţiei şi 
cîteva proiecte importante în domeniul 
bancar.

Î nainte de a merge la 
CEDO, moldovenii ar 

putea fi obligaţi să se adrese-
ze unui complet extins al Cur-
ţii Supreme de Justiţie. Auto-
rităţile îşi doresc astfel să in-
stituie un filtru al plîngerilor 
privind încălcarea drep-
turilor omului, pentru ca 
cetăţenii să-şi poată găsi   
dreptatea în Republica 
Moldova. Proiectul a 
fost lansat de preşedinte-
le CSJ şi ministrul Justi-
ţiei pentru a fi discutat cu 
societatea civilă.

Cetăţenii se vor pu-
tea adresa la un complet 
format din 5 sau 9 judecători 
în termen de o lună de la pro-
nunţarea deciziilor irevocabi-
le.

,,Ne propunem ca acest 
complet să nu caseze hotă-
rîrile irevocabile sau să le 
modifice, dar să lucreze ca la 
CEDO. Să constate violare şi 
să dispună despăgubirea ma-
terială. În acest fel, noi vom 
diminua numărul de cereri la 
Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului”, a subliniat Mihai 
Poalelungi, preşedintele Cur-
ţii Supreme de Justiţie.

Cei care nu vor fi satisfă-
cuţi de deciziile acestui filtru 
judecătoresc se vor putea plîn-
ge şi la Curtea de la Strasburg. 
Aceasta este o cerinţă a Con-
siliului Europei faţă de Repu-
blica Moldova privind crearea 

condiţiilor pentru ca cetăţenii 
să-şi poată apăra drepturile şi 
libertăţile, la nivel naţional.

,,Este o idee interesantă, 
care trebuie gîndită, şi cred 
că este şi utilă, atît pentru 
cetăţeni, cît şi pentru autori-
tăţi. Cetăţenii – pentru că vor 
avea mai degrabă satisfăcute 
drepturile lor, iar autorităţile 
publice, în tot cazul vor eco-
nomisi”, menţionează Galina 
Bostan, avocat, preşedintele 
Centrului de Prevenire a Co-
rupţiei.

Autorităţile vor să instituie 
un ,,CEDO moldovenesc”

Vezi ce legi importante urmează să voteze Parlamentul 
pînă la sfîrşitul mandatului



Dreptul 3VINerI, 9 maI 2014Tema zilei

Î ncă patru judecători au 
fost numiți în funcție 

prin decrete prezidențiale. 
 Recent, preşedintele Re-

publicii Moldova Nicolae 
Timofti a semnat  decretele 
de numire în funcţie, pînă la 
atingerea plafonului de vîr-
stă, a patru magistraţi. Despre 
aceasta a anuțat Serviciul de 
presă al Preşedinţiei. 

Astfel, au fost numiţi în 
funcţie: Aliona Miron, jude-
cător la Judecătoria Rîşcani, 
municipiul Chişinău; Lilia 
Trocin, judecător la Jude-
cătoria Făleşti; Elvira Popa, 
preşedinte la Judecătoria 
Şoldăneşti; Dorin Munteanu, 
judecător la Judecătoria Ba-
sarabeasca. 

În cadrul discuțiilor ce 
le-a avut cu magistrații vizați, 
N. Timofti a ținut să sublini-
eze că unul din scopurile sale 
primordiale rezidă în realiza-
rea cu succes  a reformei sis-
temului judecătoresc, remar-
cînd că nu va tolera abateri 
ale magistraţilor de la Codul 
deontologic al judecătorului, 
iar cei vinovaţi vor fi aspru 
sancţionaţi. 

De asemenea, preşedinte-

le ţării a remis spre reexami-
nare Consiliului Superior al 
Magistraturii dosarul lui Dan 
Dubcoveţchi, propus pentru 
funcţia de judecător la Ju-

decătoria Slobozia. Nicolae 
Timofti a cerut să fie verifi-
cată activitatea anterioară a 
magistratului în calitatea sa 
de procuror şi judecător. 

Totodată, președintele 
Republicii Moldova a semnat 

un decret privind eliberarea 
lui Vasile Ghețu din funcția 
de judecător de instrucție al 
Judecătoriei Edineț. 

În același timp, e de 

menționat și faptul că, Con-
siliul Superior al Magistratu-
rii a anunțat o nouă Adunare 
generală a judecătorilor, la 
care urmează să fie ales încă 
un membru al acestuia.

Adunarea judecătorilor a 

fost convocată prin hotărîrea 
CSM din 25 martie 2014 și 
e planificat a fi desfășurată 
pentru data de 30 mai curent. 
Ținînd cont că prin aceeași 

hotărîre s-a stabilit 
că termenul limită de 
depunere a documen-
telor pentru funcția de 
membru permanent a 
fost data de 30 aprilie 
curent, patru judecă-
tori, de la instanțele de 
judecată din Chișinău, 
au înaintat documen-
tele pentru a deveni 
membru CSM.

În acest sens, este 
vorba despre Ghe-
nadie Morozan, ma-
gistrat la Judecătoria 
Rîșcani, municipiul 
Chișinău. Acesta este 
urmat de Gheorghe 
Balan de la Judecăto-
ria Botanica și Victor 
Boico de la Judecă-

toria Buiucani, ultimul fiind 
susținut și de către Judecă-
toria Briceni. Unica femeie 
din acest concurs este Maria 
Ghervas de la Judecătoria 
Botanica, care și-a înaintat 
candidatura personal.

Precizăm că, în compo-
nenţa Consiliului Superior al 
Magistraturii intră judecători 
şi profesori de drept titulari, 
precum şi preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, minis-
trul Justiţiei şi Procurorul 
General care sînt membri de 
drept.

Trei membri ai Consiliu-
lui Superior al Magistraturii 
se aleg de către Parlament din 
rîndul profesorilor de drept 
titulari, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi, la propune-
rea a cel puţin 20 de deputaţi 
în Parlament, ţinîndu-se cont 
şi de opinia reprezentanţilor 
opoziţiei parlamentare.

Şase membri sînt aleși 
din rîndul judecătorilor, in-
clusiv doi membri supleanţi, 
sînt aleşi în Consiliul Supe-
rior al Magistraturii prin vot 
secret de către Adunarea ge-
nerală a judecătorilor, aceştia 
reprezentînd toate nivelurile 
instanţelor judecătoreşti. Se 
consideră aleşi membri şi 
membri supleanţi ai Consi-
liului Superior al Magistra-
turii judecătorii care au acu-
mulat mai mult de jumătate 
din voturile celor prezenţi 

la adunare, conform ordinii 
descrescătoare a voturilor 
obţinute.

Pentru asigurarea acti-
vităţii Consiliului Superior 
al Magistraturii, judecătorii 
aleşi de Adunarea generală a 
judecătorilor sînt detaşaţi pe 
durata exercitării mandatului 
de membru al Consiliului.

Membrii Consiliului Su-
perior al Magistraturii, cu ex-
cepţia membrilor de drept, nu 
pot exercita o altă activitate 
remunerată decît cea didacti-
că şi ştiinţifică.

La alegerea în calitate de 
membru al Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, persoa-
nele care ocupă funcţii admi-
nistrative, în termen de 30 de 
zile de la data alegerii, depun 
cerere de suspendare a activi-
tăţii administrative pe perioa-
da exercitării mandatului de 
membru al Consiliului Supe-
rior al Magistraturii.

 În prezent, CSM are 11 
membri, ultimul urmînd să 
fie ales, după cum am afirmat 
anterior,  pe 30 mai 2014, de 
către magistrații judecătorii-
lor din țară.

Cor. Dreptul

Încă patru judecători au fost numiți în funcție, iar alți patru magistrați 
candidează pentru statutul de membru permanent în cadrul CSM

I nformații de la toate judecătoriile și 
curțile de apel din Republica Moldo-

va vor putea fi găsite mai ușor pe portalul 
instanțelor de judecată – instante.justice.md, 
lansat recent. Astfel, aici, oricine va putea 
găsi noutăți despre toate ședințele de judeca-
tă, hotărîrile și deciziile luate. Compartimen-
tul „Agenda şedinţelor” conţine informaţii 
cu privire la data examinării cauzelor aflate 
pe rol. Portalul instanțelor de judecată va 

oferi posibilitatea de a genera citații electro-
nice și de a le remite, ulterior, prin e-mail, 
avocaților care participă la procese. Site-ul 
conține compartimente separate pentru pu-
blicarea hotărîrilor și pe cazuri de corupție și 
a dosarelor de insolvabilitate.

Portalul a fost lansat de Ministerul 
Justiției, în colaborare cu Curtea Supremă 
de Justiție. La crearea portalului s-a ținut 
cont de standardele și practicile europene.

Făcînd referire la această realizare, mi-
nistrul Justiției O. Efrim a specificat că ,,lan-
sarea portalului comun al instanțelor de ju-
decată face parte din E-agenda Ministerului 
Justiției. Acest site unic este foarte impor-

tant pentru toată lumea care interacționează 
cu justiția, deoarece va asigura o mai bună 
transparenţă a activităţii fiecărei instanțe de 
judecată. Datorită metodelor noi de căutare, 
justițiabilii vor avea acces rapid la orice fel 
de informații despre ședințele de judecată, 
deciziile și hotărîrile care au fost luate. Mai 
mult, cetățenii vor avea posibilitatea să eva-
lueze activitatea sistemului judecătoresc”.

La rîndul său, președintele Curții Supre-
me de Justiție, Mihai 
Poalelungi, prezent la 
lansarea portalului, a 
menționat că anterior  
a fost lansat și site-ul 
CSJ, care s-a dovedit 
a fi unul foarte util și 
comod, nu doar pen-
tru angajații din siste-
mul judecătoresc, dar 
și pentru justițiabili. 

„Sînt sigur că acest 
portal, ca și site-ul 
CSJ, va facilita ac-
cesul la informație 
pentru orice persoană. 

Anume accesul la toate hotărîrile instanțelor 
de judecată va contribui la ridicarea nivelului 
de transparență din justiție, la unificarea prac-
ticii judiciare, dar și la înfăptuirea corectă a 
actului de justiție”, a spus președintele CSJ.

Crearea portalului a costat 40 de mii de 
lei. Cheltuielile au fost suportate din bugetul 
Ministerului Justiției și sînt de cîteva ori mai 
mici decît s-a cheltuit, pînă în 2009, pentru 
elaborarea site-urilor pentru fiecare instanță. 
Această acțiune se încadrează în prevederile 
Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 
cu privire la transparentizarea activităţii in-
stanţelor de judecată. 

L.D.

Portalul instanțelor de judecată – un 
plus de transparență în activitatea 

acestor instituții
S alariu, după performanţe. Şefii între-

prinderilor de stat şi cele unde statul 
deţine capital majoritar vor fi remuneraţi în 
funcţie de volumul vînzărilor şi profitul înre-
gistrat de companie. Cabinetul de miniştri a 
aprobat o hotărîre în acest sens. Potrivit no-
ilor prevederi, lefurile nu 
vor depăşi 3 sau 5 salarii 
medii pe întreprindere şi 
vor fi stabilite anual de 
Consiliul de administra-
ţie al instituţiilor sau de 
societatea pe acţiuni.

Valentina Buliga, Mi-
nistrul Muncii: ,,Salariul 
instituţiilor indicate a de-
venit flexibil, și poate fi 
utilizat ca o pîrghie pen-
tru stimularea conducătorilor eficienţi sau ca 
instrument de sancţionare a conducătorilor 
cu randament scăzut”.

Spre exemplu, dacă salariul mediu pe in-
stituţie constituie 3500 de lei, un simplu calcul 
arată că salariul minim al directorului ar urma 
să constituie cel puţin 10 500 lei sau cel mult 

17 500 lei. Prim-ministrul Iurie Leancă a ce-
rut ca lefurile şefilor instituţiilor unde statul 
deţine capital majoritar să fie făcute publice. 
Iurie Leancă, prim-ministrul Republicii Mol-
dova: ,,Aş vrea să avem aceste cifre, să le ra-
portăm şi la profitabilitate, avem rezultatele 

pentru 2013, fiindcă 
trebuie să ne încadrăm 
într-un bun simţ. Şi 
poate după ce anali-
zăm, mai găsim soluţii 
de a reduce anumite 
salarii şi mai venim cu 
anumite contribuţii la 
buget”.

Cît despre premii, 
acestea nu pot depăşi 
în sumă mărimea a 

şase salarii de funcţie lunare pe an. Retri-
buţiile şefilor întreprinderilor de stat care 
reglementează piaţa serviciilor, tarifelor şi 
taxelor; eliberează licenţe, certificate şi per-
mise, vor rămîne constante de la an la an şi 
nu vor depăşi valoarea a trei salarii medii pe 
întreprindere.

Şefii întreprinderilor de 
stat, remuneraţi în funcţie de 

performanţe

P remierul Iurie      
Leancă a pre zidat, 

recent, şedinţa Consiliului 
Economic de pe lîngă prim-
mi nistru, la care au participat 
repre zentanţi ai mediului de 
afaceri, a relatat Biroul co-
municare şi rela ţii cu presa al 
Guvernului.

 Discuţiile s-au axat pe 
servi ciile de înregistrare a 
agenţilor economici, presta-
te de Camera Înregistrării de 
Stat – calitatea, operativita-
tea şi preţul acestora, discu-
ţia fiind concentrată pe pro-

blemele relevate de reprezen-
tanţi ai mediului de afaceri.

„Vreau ca cei care vor     
să-şi deschidă o afacere, 
atunci cînd vor ajunge la Ca-
mera Înregistrării de Stat, să 
fie trataţi frumos, peri oada 
să dureze puţin, iar costurile 
aferente să fie mai mici”, a 
subli niat şeful Guvernului.

Ministrul Justiţiei, Oleg 
Efrim, a anunţat că în cu-
rînd va fi modi ficat statutul 
Camerei Înregistră rii de Stat, 
din întreprindere de stat în 
instituţie publică, ceea ce 

va permite o organizare mai 
efici entă a structurii date. 
În cadrul şedin ţei, au fost 
lansate şi propuneri pentru 
simplificarea procedurilor de 
înregistrare a afacerilor, prin 
instituirea ghişeului unic. 
Astfel, antreprenorii nu vor 
mai trebui să se deplaseze la 
mai multe in stituţii publice 
în procesul de în registrare a 
afacerilor. Acest lucru va pu-
tea fi efectuat electronic, eli-
minîndu-se necesitatea unor 
ser vicii prestate acum contra 
plată.

Perioada de înregistrare a unei afaceri trebuie 
să fie de cel mult 24 de ore
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A lcoolul, sărăcia și 
șomajul, acestea 

sînt principalele cauze ale 
violenței în familie în Repu-
blica Moldova. În pofida mă-
surilor întreprinse, fenomenul 
respectiv încă mai reprezintă 
o problemă gravă în socie-
tatea în care trăim, aproape 
toate femeile din țara noastră 
fiind victime ale violenţelor 

partenerului de viaţă cel pu-
ţin o dată.

Cum percep tinerii 
violența în familie, în special 
asupra femeilor, formele con-
siderate latente de publicul 
larg și cum conștientizează 
impactul și consecințele 
acestora asupra partenerilor, 
dar și a copiilor, în ce măsură 
se implică și ce sfaturi dau 
atunci cînd cunosc cazuri de 

relaţie violentă a prietenilor, 
vecinilor, rudelor, ce stereoti-
puri mai persistă în societatea 
noastră – acestea sînt cîteva 
dintre obiectivele studiului 
sociologic „Opinii, percepții 
și experiențe ale tinerilor 
privind violența în familie”, 
realizat de Centrul de Inves-
tigaţii Sociologice şi Market-
ing „CBS-AXA” la comanda 

Centrului Internaţional „La 
Strada”, prezentat, recent, 
în cadrul unei conferințe de 
presă. 

Potrivit cercetării, cele 
mai supuse riscului violenţei 
sînt familiile sărace, circa 
65%, iar peste o treime dintre 
respondenţi consideră că vio-
lenţa este un fenomen destul 
de răspîndit în societate. Ca 
rezultat al acestui flagel,  nu-

meroase cupluri divorțează, 
zeci de femei ajung la spital 
cu traumatisme severe, iar 
micuții care sînt martorii 
scenelor de violență au ne-
voie de consiliere psihologi-
că pentru a depăși traumele 
morale. Specialiștii susțin că 
violența se învață în familie, 
iar copiii care asistă la scene 
de agresivitate riscă să facă 
același lucru sau să sufere 
mari schimbări de compor-
tament, aceştia pot deveni 
stresaţi, tensionaţi, pot ma-
nifesta un limbaj sau com-
portament agresiv, devin  
închişi în sine, ruşinoşi, pot 
prelua comportamentul vio-
lent în propria familie, încep 
să consume ţigări, băuturi 
alcoolice, droguri, demon-
strează performanţe slabe la 
şcoală etc. 

De asemenea, autorii 
studiului susțin că migrația 
femeilor peste hotarele ţării 
reprezintă în multe cazuri 
o consecință a violenței în 

familie.
În funcție de statutul ocu-

paţional, cele mai vulnerabile 
par a fi elevele, studentele şi 
casnicele, iar cea mai cunos-
cută formă de violență este 
cea fizică - 84%, urmată de 
cea verbală, psihologică, se-
xuală şi economică.

Totodată, șapte din zece 
femei consideră că victi-
mele violenţei în familie nu 

sînt protejate, iar aproape o 
treime (31%) apreciază că 
deloc nu sînt protejate. Victi-
mele evită instituţiile statului 
pentru că nu au încredere în 
eficacitatea lor. În general, 
femeile apelează la ajutorul 
autorităților responsabile şi 
în instanțe doar după 7-8 ca-
zuri de violență fizică.

Pe de altă parte, șase 
din zece femei, victime ale 
violenţei în familie, nu s-au 
adresat niciodată nimănui cu 
această problemă, din teama 
față de agresor, iar o treime 
din respondenţi cred că  ac-
tele de violenţă sînt tolerate 
pentru a păstra familia şi din 
lipsa de necunoaștere. În ca-
zul în care se apelează la ci-
neva, aceștia sînt părinţii, na-
şii sau prietenii care pot avea 
influenţă asupra agresorului. 

Studiul a fost efectuat la 
sfîrşitul anului trecut şi pri-
mele luni ale anului curent, 
pe un eşantion ce a cuprins 
605 respondenţi, tineri cu 
vîrste cuprinse între 15 şi 35 
de ani, cu o marjă de eroare 
de 4%. 

Scopul principal al cerce-
tării constă în evaluarea gra-
dului de percepţie şi conştien-
tizarea fenomenului violenţei 
în familie,cuplu de la primele 
semne de manifestare a aces-
tuia, a precizat Natalia Vlădi-
cescu de la „CBS-AXA”.

L.D.

Î n anul 2013 libertatea presei a în-
registrat cel mai scăzut nivel din 

ultimul deceniu. Aceasta în special în 
Egipt, Turcia, Ucraina, dar şi în SUA, în 
ceea ce priveşte problemele de securita-
te naţională. Libertatea mass-media a re-
gresat cel mai mult din 2004, iar numă-
rul persoanelor care au acces la media 
liberă este cel mai mic din 1996 încoa-
ce. Așa arată datele raportului ,,Freedom 
House”, dat publicității recent.

Potrivit analizei, doar 14% din 
populația lumii are acces la o presă li-
beră sau o persoană din șapte, 44% din 
populația de pe glob trăiește în zone 
unde presa nu este liberă și 42% în zone 
unde mass-media este parțial liberă.

,,Freedom House” trage un semnal 
de alarmă, accentuînd că asistăm la un re-
gres general al libertății presei, cu guverne 
și actori privați care atacă jurnaliștii sau 
restricționează accesul acestora la eveni-

mente, fie prin cenzurarea conținutului, fie 
prin concedierea lor din motive politice.

Din cele 197 de ţări şi teritorii monitori-
zate în 2013, ,,Freedom House” a identificat 
63 de ţări cu presă liberă, 68 cu presă parţi-

al liberă şi 66 de ţări 
cu presă cel mai pu-
ţin liberă. Republica 
Moldova are o presă 
parțial liberă și se află 
pe 112, alături de Li-
ban şi Tunisia. Vecinii 
noștri români se gă-
sesc la mijlocul clasa-
mentului, pe locul 84, 
în categoria ţărilor cu 
presă parţial liberă, în 
timp ce Ucraina este 
pe locul 139, în gru-
pul statelor unde pre-
sa nu este liberă.

Totodată, au-
torii studiului sînt 

îngrijorați de faptul că și SUA au dat îna-
poi față de anul precedent la capitolul li-
bertatea presei din cauza ,,dorinței limitate 
a înalților oficiali de a furniza informații 

reprezentanților presei” și luarea jurnaliștilor 
ca țintă în anchete penale.

Printre țările a căror presă nu este liberă 
se numără China, cu indicele 183, iar prin-
tre cele cu presă parțial liberă se află India, 
ținînd cont că aceste state numără mai mult 
de o treime din populația lumii. De aseme-
nea, Rusia este calificată ca o țară a cărei 
presă nu este liberă, deținînd indicele 176, 
din cauza controlului strict exercitat asupra 
mass-media și încercărilor de a cenzura blo-
gosfera sau surse de informare din afară.

La polul opus se află Olanda, Norvegia 
și Suedia care sînt considerate drept țări cu 
presa cea mai liberă, împărțind toate scorul 
numeric 1, fiind urmate de Belgia cu scorul 
numeric 4.

 Pe ultimele locuri se situează Turkmenis-
tanul, Uzbekistanul, ambele cu scorul nume-
ric 195 și Coreea de Nord cu scorul 197.

L.D.

Libertatea presei în anul 2013: Cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu

Violența în familie în viziunea tinerilor

A sociaţia Vînătorilor şi 
Pescarilor consideră 

că ar trebui permisă procu-
rarea armelor de vînătoare de 
către persoanele ce au atins 
vîrsta de 18 ani, nu de 21 
de ani cum este în prezent. 
Informația a fost comunica-
tă de preşedintele asociaţiei, 
Oleg Ciocoi.

Potrivit acestuia, propu-
nerea îi vizează şi pe tinerii 
care practică tirul sportiv.

,,Cum tinerii moldoveni 
vor demonstra rezultate bune 
la competiţiile internaţiona-
le, dacă li se permite să de-
ţină o armă doar de la vîrsta 
de 21 de ani? Această vîrstă 
este practic una de pensiona-
re pentru acest tip de sport”, 
a spus O. Ciocoi.

Totodată, el a pledat 
pentru înăsprirea regulilor 
de păstrare a armelor, care 
trebuie ținute într-un safeu 
special.

O. Ciocoi insistă şi asu-
pra înăspririi pedepsei pentru 
braconaj, de exemplu, pen-
tru un iepure ucis amenda 
trebuie să fie de cel puţin 5 
mii de lei, fazan - 2 mii, că-

prioară - 20 de mii, mistreţ - 
30 de mii, cerb - 40 de mii 
de lei.

El a spus că în Moldova 
sînt înregistraţi circa 15 mii 
de vînători. În anul curent, 
pentru majorarea populaţiei 
de animale vom elibera 20 
de mii de fazani, precum şi 
6 mii de raţe.

,,Cu părere de rău, Guver-
nul oferă puţin ajutor. Nicio-
dată nu a oferit bani pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
activare a Asociaţiei, toate 
cheltuielile le suportăm noi 
şi partenerii noştri, cu toate 
că în 2015 organizaţia noas-
tră împlineşte 140 de ani şi 
noi nu doar ucidem, dar şi 
îngrijim animalele, vînătoa-
rea este doar un tip de odihnă 
sportivă. Fiecare membru al 
asociaţiei trebuie să mun-
cească 10 zile pentru îmbu-
nătăţirea fondurilor de vînă-
toare sau să achite o compen-
saţie în sumă de 400 de lei”, 
a spus O. Ciocoi, menţionînd 
că, contribuţia de membru 
pentru reprezentanții asocia-
ţiei se va majora de la 215 la 
250 de lei.

P entru multe cupluri sau fe-
mei singure fertilizarea in 

vitro este şansa de a se bucura de un 
urmaş. Dacă cu cîţiva ani în urmă, 
tehnologiile de asistare medicală a 
reproducerii umane nu erau atît de 
cunoscute şi utilizate în țara noastră, 
în prezent tot mai multe centre de 
sănătate publice şi private oferă ser-
viciul de fertilizare in vitro. Prețul 
unei astfel de proceduri ajunge pînă 
la 50 de mii de lei.

Cam de cît timp ar avea nevoie 
un cuplu din Republica Moldova 
pentru a aduna banii necesari unei 
astfel de proceduri? Potrivit datelor 
statistice pentru anul 2012, salariul 

mediu net al unui bărbat era de cir-
ca 3035 de lei şi mi-
nimul de existenţă 

- 1667 de lei, iar 
salariul mediu net 
al unei femei era 
de 2657,5 lei şi mi-
nimul de existenţă - 
1500 de lei. Astfel, 
un calcul simplu ne 
arată că un cuplu ar 
trebui să lucreze şi 
să trăiască la limita 
minimului de exis-
tenţă mai bine de un an şi jumătate 
pentru a putea efectua o fertilizare 
in vitro.

Tot în 2012, în luna octombrie, 

Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat Legea privind sănătatea re-
producerii. Acest act normativ pre-

vede că statul finanţează o singură 
fertilizare in vitro, în 
baza poliţei de asigu-
rare obligatorie de asis-
tenţă medicală, şi doar 
dacă cuplul este înca-
drat în cîmpul muncii 
în Republica Moldova 
şi are un venit lunar 
mai mic de 50% din 
salariul mediu în sfera 
de activitate a asigura-
tului.

„Dacă luăm datele 
privind salariile medii din toate 
sferele de activitate din Republica 
Moldova, calculăm 50% din ele şi 

comparăm cu valoarea minimului 
de existenţă, concluzionăm că sta-
tul finanţează fertilizarea in vitro în 
principal în cazul persoanelor care 
trăiesc sub limita minimului de 
existenţă”, susține analistul econo-
mic Daniela Dermengi.

Potrivit datelor Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS), în 
plan mondial, ponderea cuplurilor 
infertile a crescut cu 6,5 milioa-
ne în ultimii 20 de ani. Republica 
Moldova este printre statele cu cea 
mai înaltă rată de infertilitate dintre 
țările europene şi cele ex-sovietice. 
În Moldova, circa 22 de cupluri 
din 100 nu pot concepe copii.

Asociaţia Vînătorilor şi 
Pescarilor propune ca 

persoanelor cu vîrsta de 
peste 18 ani să le fie permisă 

procurarea armelor de 
vînătoare

Fertilizarea in vitro. Cîți ani trebuie să lucreze un cuplu din Moldova pentru a-și permite această procedură
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G aranția  pentru evicțiune 
este o instituție clasică 

a dreptului civil. Termenul de 
,,evicțiune” provine din latinescul 
evictio, -onis, care înseamnă depo-
sedare, deci sîntem în situația cînd o 
persoană pierde dreptul său asupra 
unui lucru, întrucît prin justiţie s-a 
recunoscut unui terţ un drept con-
curent cu al evinsului. 
Respectiv, în cadrul 
contractului de vînzare-
cumpărare, obligația de 
a garanta cumpărătoru-
lui proprietatea lucrului 
vîndut, deci garanția 
pentru evicțiune, revi-
ne vînzătorului. Regle-
mentată de Codul civil 
al Republicii Moldova 
ca o formă de răspun-
dere a vînzătorului, în 
art.767, în realitate 
evicţiunea este o ga-
ranţie, fiind autonomă 
şi abstractă, inde-
pendentă de ideea de 
vinovăție. Garanția 
pentru evicțiune este datorată, in-
diferent de natura corporală sau 
incorporală a lucrului vîndut ori de 
faptul că vînzătorul este un profesi-
onist sau un particular. Aceasta este 
datorată de orice vînzător, de succe-
sorii săi universali sau cu titlu uni-
versal, indiferent dacă este vorba 
despre o vînzare obișnuită sau una 
silită. Vînzătorul răspunde și pentru 
evicțiunea ce provine de la o terță 
persoană, cu precizarea că este ne-
cesar să se îndeplinească următoare-

le condiții:
-   să existe o tulburare de drept;
- cauza tulburării să fie ante-

rioară datei de încheiere a con-
tractului de vînzare-cumpărare; 

-  cumpărătorul să nu fi cunoscut ca-
uza evicțiunii.

Pornind de la prevederile Codu-
lui civil, care stipulează obligaţia de 

garanţie în materia contractului de 
vînzare-cumpărare, s-a formulat te-
oria potrivit căreia, obligaţia de pre-
dare reprezintă fundamentul obliga-
ţiei de garanţie. Aşa cum s-a arătat 
în doctrina juridică, marele merit al 
acestei teorii a fost acela de a reliefa 
faptul că obligaţia de predare ar fi 
iluzorie dacă n-ar fi completată de 
obligaţia de garanţie, această teorie 
fiind elaborată și fundamentată în 
dreptul francez de juristul G. Gross.

În materia contractelor de vîn-

zare internaţională de mărfuri, de 
asemenea, regăsim dispoziţii referi-
toare la obligaţia de garanţie contra 
evicţiunii, în Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra contractelor de vînza-
re internaţională de mărfuri, înche-
iată la Viena la 11 aprilie 1980. Re-
glementări speciale în materia ga-
ranţiei pentru evicţiune găsim şi pe 

plan european. 
În acest sens, 
menționăm Di-
rectiva 99/44/EC 
din 25 mai 1999 
privind anumi-
te aspecte ale 
vînzării bunu-
rilor de consum 
care se referă 
la vînzarea pro-
duselor şi garan-
ţiile asociate. Po-
trivit art.1 alin.2 
lit.(e) al aceste-
ia, prin garanţie 
se înţelege „ori-
ce angajament 
al unui vînzător 

sau producător faţă de consumator, 
făcut fără costuri suplimentare, de 
a rambursa preţul plătit sau de a în-
locui, a repara sau a se ocupa de bu-
nurile de consum în orice fel dacă 
acestea nu corespund specificaţiilor 
din certificatul de garanţie sau în 
reclama relevantă”. Deşi legiuito-
rul a preluat în totalitate expresia 
din directiva menţionată anterior, şi 
anume „obligaţia de conformitate”, 
aceasta este în realitate o obligaţie 
de garanţie, vînzătorul fiind dator 

să garanteze că produsele sînt în 
„conformitate cu contractul”, iar în 
cazul în care lipsa de conformitate 
a existat la momentul achiziţionă-
rii produsului, acesta să răspundă 
în modalităţile prevăzute de lege. 
Totuși, ne propunem să cercetăm în 
continuare sensul clasic al garanției 
pentru evicțiune.

Analizînd alte sisteme juridice, 
observăm influențe considerabile 
asupra conceptului descris mai sus 
în legislația civilă a Republicii Mol-
dova. Spre exemplu, în sistemul an-
glo-saxon este prevăzută prezumția 
absolută potrivit căreia, vînzăto-
rul se obligă să transmită drep-
tul asupra lucrului cumpărătorului, 
el garantînd că lucrul vîndut este 
liber de orice sarcini sau servituți și 
de asemenea, cumpărătorul urmea-
ză să dobîndească folosința liniștită 
a lucrurilor, iar în caz contrar, vîn-
zătorul se obligă să plătească daune 
pentru neexecutare. Garanția pentru 
evicțiune este un caz de denunțare, 
de desființare a contractului.

În sistemul romano-germanic, 
în particular, în dreptul german, 
deja din sec XVIII, vînzătorul era 
obligat să asigure proprietatea 
cumpărătorului și nu doar posesiu-
nea. În secolul al XIX-lea și-a făcut 
loc tot mai mult ideea că garanția 
pentru evicțiune este în realitate un 
aspect al apărării cumpărătorului 
împotriva neexecutării obligației, 
vînzătorul fiind obligat să răspun-
dă pentru lipsurile dreptului și nu 
doar să garanteze o posesie liniștită 
a bunului. Codul civil german nu 

privește garanția pentru evicțiune 
ca o instituție autonomă. În prezent, 
în Germania se urmarește o unifica-
re a dispozițiilor – răspunderea pen-
tru evicțiune și pentru vicii. De fapt, 
sînt sigură că articolele din Codul 
civil al Republicii Moldova, ce pri-
vesc obligația vînzătorului în cazul 
evicțiunii și răspunderea vînzătoru-
lui pentru aceasta în fața cumpărăto-
rului, nu sînt amplasate arbitrar, ci 
urmăresc, de asemenea, o unificare, 
o continuitate și de aceea urmează 
firesc articolele ce instituie preve-
derile ce țin de viciile materiale, ju-
ridice ale bunului vîndut. În cadrul 
aceluiași sistem, Codul civil al Ita-
liei stabilește ideea acestei obligații 
a vînzătorului similară cu cea din 
dreptul civil al Republicii Moldova 
și anume este considerată o expre-
sie a responsabilității vînzătorului 
pentru neîndeplinirea obligației de 
a asigura proprietatea.

În concluzie, observăm că 
legislațiile civile din sistemul ro-
mano-germanic au lăsat o amprentă 
puternică și în reglementarea aces-
tei instuții în Codul civil al statului 
nostru, care asigură, de rînd cu al-
tele, securitatea raporturilor civile. 
Compatibilitatea reglementărilor 
este și în cazul sistemului anglo-sa-
xon, doar cu mențiunea că anterior 
aceasta  nu era cunoscută sistemu-
lui, fiind operată doar o răspundere 
delictuală.

Lilia OGLINDA,   
studentă, anul III, 

Facultatea de Drept, USM

Influența sistemelor de drept asupra reglementării în legislația civilă 
a Republicii Moldova a instituției ,,garanția pentru evicțiune”

P entru prima dată în Republica Moldo-
va este organizată „Săptămîna globală 

pentru acţiune”. Evenimentul se desfăşoară 
simultan în 100 de ţări şi are ca scop sensi-
bilizarea şi informarea societăţii despre drep-
tul copiilor cu dizabilităţi la educaţie într-un 
mediu incluziv prin intermediul campaniei 

„Drepturi egale. Oportunităţi egale. Educaţie 
pentru toţi”. În Republica Moldova campania 
se desfăşoară în perioada 4-24 mai.

Preşedintele Alianţei ONG-urilor active 
în domeniul protecţiei sociale a copilului 
şi familiei (APSCF), Stela Vasluian, a spus 

într-o conferinţă de presă că proiectul va fi 
desfăşurat în strînsă colaborare cu Ministerul 
Educaţiei şi are cîteva obiective principale, 
printre care cel de bază rezidă în consolida-
rea capacităţilor în domeniul elaborării poli-
ticilor educaţionale, dialogului public pentru 
circa 40 de ONG-uri din cadrul APSCF. Un 
alt obiectiv vizează evaluarea realizărilor şi 
lacunelor primilor 3 ani de implementare a 
programului Dezvoltarea educaţiei incluzive 
în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. 
Încă un obiectiv al campaniei este promova-

rea dialogului naţional, regional şi global în 
domeniul educaţiei incluzive.

Şefa Direcţiei Învăţămînt Preşcolar, Pri-
mar şi Secundar General din cadrul Ministeru-
lui Educaţiei, Valentina Chicu, a menţionat că 
educaţia incluzivă are o dominantă specifică 
la etapa de implementare, care ţine de abili-
tarea fiecărui copil cu deprinderile necesare 
pentru a-şi putea valorifica propriul potenţial 
şi să poată să se integreze în societate.

„Educaţia incluzivă nu este un plan de acţi-
uni pe care dacă îl realizăm atingem educaţie 
incluzivă. Educaţia incluzivă este un mod de 

viaţă, o paradigmă, un punct de 
vedere prin care fiecare din noi 
percepe lumea înconjurătoare. 
Orice am face, ca Minister al 
Educaţiei şi oricît am investi, 
trebuie să ţinem cont că reuşi-
ta educaţiei incluzive ţine foar-
te mult de factorul uman şi de 
percepţia fiecăruia dintre noi”, 
a spus Valentina Chicu.

Ea a precizat că lucrurile 
cele mai importante care vor-
besc despre calitatea educaţiei 
incluzive sînt performanţa şi 
starea de bine a fiecărui copil. 
Astfel,  este nevoie de a îmbu-
nătăţi relaţia copilului cu cerinţe 

educaţionale speciale cu semenii săi, părinţii 
etc. Valentina Chicu a subliniat că în Repu-
blica Moldova există un cadru normativ care 
permite integrarea fiecărui copil în şcoala co-
munitară, dar este nevoie de promovarea edu-
caţiei incluzive în rîndul populaţiei.

Recent, în cadrul campaniei lansate în Re-
publica Moldova, în Grădina Publică „Ştefan 
cel Mare” din Capitală, circa 200 de copii, pro-
fesori şi activişti ai drepturilor omului au desfă-
şurat o acţiune publică privind promovarea in-
cluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi.

Dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi 
promovat în cadrul unei campanii globale

C entrul de promovare 
a valorii vieţii „Mirt” 

din cadrul AO ,,Altruism”, 
împreună cu Direcţia Sănă-
tăţii din municipiul Chișinău,  
au lansat campania munici-
pală antisuicid cu genericul 

,,Semne pentru viață”, care a 
avut loc la Porţile Sfinte (Ar-
cul de Triumf).

Scopul campaniei constă 
în spargerea tăcerii, comba-
terea stereotipurilor din jurul 
fenomenului suicidului și în 
a informa publicul larg des-
pre existenţa serviciului de 
asistenţă psihologică anoni-
mă antisuicid online pe pa-
gina web www.pentruviata.
md.

Obiectivul campaniei 
este de a invita cetățenii 
care au pierdut pe cineva 
drag sinucigîndu-se sau cei 
care se gîndesc la sinucide-
re, precum și cei ce cunosc 
persoane aflate în pericol de 
a-și curma viaţa, să apeleze 
după ajutor.

Totodată, campania 
urmărește mobilizarea lo-
cuitorilor Chișinăului pentru 
a manifesta compasiune și 
înțelegere și a spune persoa-
nelor care trec prin situații 
dificile: ,,Tu nu ești singur!”, 
încurajînd toate localitățile 
țării să lanseze acţiuni simi-
lare pentru a atinge obiecti-
vul propus – ,,Zero suicide 

în Republica Moldova”.
Potrivit datelor statistice, 

în fiecare an, în urma suici-
dului,  R. Moldova pierde 
peste 500-700 de persoane, 
multe dintre care sînt mi-
nori sau tineri, iar în fiecare 
caz de suicid oamenii sufe-
ră. Suferă în tăcere, fără să 
aibă ajutor și susținere, fără 
să-și exprime necazul. Este 
datoria noastră, a tuturor, 
să combatem problemele 
cu care se confruntă aceste 
persoane, mai ales copiii, să 
le susținem, să le ascultăm 
și să le spunem că le sîntem 
alături, se menţionează  în-
tr-un comunicat al asociaţiei 

,,Altruism”.

La Chişinău a fost lansată o 
campanie antisuicid 

E xperții Fondului Monetar 
Internațional (FMI) recomandă 

structurilor de reglementare ale Republicii 
Moldova să întreprindă măsuri urgente în 
vederea ameliorării parametrilor de bază ai 
sistemului bancar. Experţii FMI susţin că  
pentru a reduce vulnerabilitățile, este im-
portantă punerea în aplicare în mod hotărît 
a cerințelor privind capitalizarea și lichidi-
tatea băncilor.

Totodată, ei mai subliniază că după reca-
pitalizarea Băncii de Economii (BEM) de că-
tre acționarii minoritari, Banca Națională a 
Moldovei trebuie să mențină un nivel foarte 
înalt de supraveghere a operațiunilor băncii 
pînă cînd situația va reveni la normal. Po-

trivit FMI, în pofida reducerii cotei Guver-
nului la BEM, Ministerul Finanțelor trebuie 
să asigure o reprezentare puternică în cadrul 
Consiliului BEM, în vederea protejării inte-
resului public.

Mai mult ca atît, BNM trebuie să se 
abțină de la orice tratament regulatoriu care 
ar favoriza vreo bancă, iar Guvernul trebuie 
să se abțină de la oferirea băncilor comerci-
ale a accesului privilegiat la depozite supli-
mentare ale sectorului public. Experții FMI 
subliniază că băncile care nu se conformea-
ză cerințelor de reglementare urmează a fi 
impuse de BNM să elaboreze și să imple-
menteze un plan limitat în timp, cu termene 
concrete de eliminare a deficiențelor. 

FMI recomandă măsuri prompte pentru ameliorarea 
parametrilor de bază ai sectorului bancar din Moldova
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Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Care este modalitatea prevăzută de lege 
pentru împărţirea bunurilor comune ale soţi-
lor?  Vreau să ştiu dacă sînt în drept să solicit 
împărţirea bunurilor comune ale familiei pînă 
la desfacerea căsătoriei?  

Leonid  stoicev,
r-n Orhei 

Conform articolul 25 din 
Codul familiei, împărţirea 
proprietăţii în devălmăşie a 
soţilor poate fi făcută atît în 
timpul căsătoriei, cît şi după 
desfacerea ei, la cererea ori-
căruia dintre soţi. 

Proprietatea în devălmă-
şie poate fi împărţită în baza 
acordului dintre soţi.  În caz 
de neînţelegere, determi-
narea cotei-părţi a fiecărui 
soţ în proprietatea în devăl-
măşie, precum şi împărţirea 
acesteia în natură, se face pe 
cale judecătorească.  La îm-
părţirea proprietăţii în devăl-
măşie, instanţa judecătoreas-
că, la cererea soţilor, stabi-
leşte bunurile ce urmează să 
fie transmise fiecăruia dintre 
ei. Dacă unuia dintre soţi îi 
sînt transmise bunuri care 
depăşesc cota ce-i revine, 
celuilalt soţ i se poate stabili 

o compensaţie bănească sau 
de altă natură.  Bunurile pro-
curate pentru copiii minori 
(îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite şcolare, instrumen-
te muzicale, jucării etc.) se 
transmit gratuit soţului îm-
preună cu care locuiesc copi-
ii.  Depunerile făcute de soţi 
pe numele copiilor lor minori 
sînt proprietate a copiilor şi nu 
se iau în considerare la partaj.  
Dacă bunurile comune au fost 
împărţite în timpul căsătoriei, 
acestea devin bunuri persona-
le ale soţilor, iar bunurile care 
nu au fost împărţite, precum 
şi bunurile dobîndite ulterior 
de către soţi, sînt proprieta-
te în devălmăşie a acestora.  
Pentru împărţirea bunurilor 
proprietate în devălmăşie a 
soţilor a căror căsătorie a fost 
desfăcută, se stabileşte un ter-
men de prescripţie de 3 ani. 

VINerI, 9 maI 2014

 La solicitarea cititorilorl

A zilul reprezintă o in-
stituţie care prestea-

ză asistenţă socială, tempo-
rară sau permanentă, persoa-
nelor în vîrstă şi persoanelor 
cu dizabilităţi, se instituie în 
baza deciziei Guvernului sau 
a autorităţilor administraţiei 
publice locale şi funcţionea-
ză în baza Regulamentului-
tip cu privire la funcţionarea 
Azilului pentru persoane în 
vîrstă şi persoane cu dizabi-
lităţi.   Azilul are drept scop 
crearea condiţiilor optime 
de trai, muncă, reabilitare 
şi asistenţă medico-socială 
pentru persoanele în vîrstă 
şi persoanele cu dizabilităţi.

Sarcinile de bază pentru 
atingerea scopului propus 
sînt următoarele:

– respectarea confidenţia-
lităţii, drepturilor şi libertăţi-
lor cetăţenilor cazaţi în azil, 
garantate prin Constituţia 
Republicii Moldova şi legis-
laţia în vigoare;

– crearea condiţiilor opti-
me de activitate;

– crearea condiţiilor op-
time de trai, a unui climat 
psihoemoţional favorabil 
pentru persoanele tutelate, 
asigurarea materială şi soci-
ală a lor;

– asigurarea prestării ser-
viciilor calitative de îngrijire, 
reabilitare şi asistenţă medi-
co-socială, în conformitate 
cu necesităţile personale, 
fizice, clinice, sociale şi spi-
rituale ale beneficiarilor;

– organizarea dezvoltării 
gospodăriei auxiliare, în mă-
sura  posibilităţilor, în ve-
derea îmbunătăţirii calităţii 
deservirii tutelaţilor;

– elaborarea şi promova-
rea proiectelor comune cu 
organizaţiile naţionale şi 
internaţionale în domeniul 
reabilitării socio-medicale 
a persoanelor vîrstnice şi a 
persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru realizarea sarcini-
lor de bază azilul are urmă-
toarele funcţii:

– cazează persoane în vîr-
stă şi persoane cu dizabilităţi, 
în baza demersurilor direcţi-
ilor, secţiilor asistenţă socia-
lă şi protecţie a familiei;

– asigură tutelaţii cu îm-
brăcăminte şi încălţăminte, 
lenjerie de corp şi de pat în 
conformitate cu normativele 
în vigoare;

– asigură alimentarea şi 
tratamentul în conformitate 
cu normativele fiziologice şi 
financiare în vigoare şi sta-
rea sănătăţii tutelaţilor;

– organizează îngrijirea şi 
asistenţa medicală, în caz de 
necesitate, 
spitalizează 
tutelaţii;

– reali-
zează mă-
suri sanita-
ro-igienice, 
ant iep ide-
mice, antiin-
cendiare şi 
de protecţie 
civilă;

– asigu-
ră tutelaţii 
cu apara-
taj auditiv, 
optic, arti-
cole  prote-
tico-ortopedice şi fotolii cu 
rotile;

– organizează odihna tu-
telaţilor, ţinînd cont de sănă-
tatea şi vîrsta lor;

– organizează perfecţio-
narea personalului în scopul 
deservirii calificate;

– organizează şi asigură 
înmormîntarea tutelaţilor 
care nu au rude.

Selectarea persoanelor 
care necesită cazare în azil 
se efectuează în sectorul pri-
mar de către organul teritori-
al asistenţă socială sau asis-
tentul social din primărie în 
colaborare cu medicul de 
familie şi autorităţile admi-
nistraţiei publice locale. Per-
soanele selectate, preliminar 
sînt  familiarizate de către 
asistentul social cu cerinţele 
de cazare în azil.

 Beneficiari ai azilului 
pot fi cetăţeni ai Republicii 
Moldova din rîndul persoa-
nelor vîrstnice şi persoanelor 
cu dizabilităţi, de la 16 ani, 
solitare, lipsite de suport 
informal (familie), care ne-
cesită ajutor din partea co-
munităţii şi deservire socio-

medicală la domiciliu sau în 
cadrul azilului.

Azilul prestează servicii 
sociale contra plată pentru:

– persoanele în vîrstă şi 
persoanele cu dizabilităţi 
copiii cărora sînt obligaţi 
să-i întreţină, dar din anu-
mite motive nu pot realiza 
obligaţiunea, încheind cu 
administraţia azilului un 
contract, confirmat notarial, 

prin care îşi asumă respon-
sabilitatea de a achita lunar 
întreţinerea persoanei caza-
te, în cuantumul stabilit de 
către fondator;

– persoanele în vîrstă şi 
persoanele cu dizabilităţi, 
cetăţeni ai altor state, aflate 
pe teritoriul Republicii Mol-
dova în situaţii dificile.

Nu se admite cazarea în 
azil a persoanelor cu boli 
psihice, a bolnavilor de 
alcoolism, narcomanie, to-
xicomanie, tuberculoză, cu 
alte maladii care necesită 
tratament în instituţii speci-
alizate.

Selectarea persoane-
lor care necesită cazare în 
azil se efectuează de către 
secţiile/direcţiile teritoriale 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, în comun cu asis-
tentul social din primărie, 
medicul de familie şi autori-
tăţile administraţiei publice 
locale. Persoanele selectate, 
preliminar sînt familiarizate 
de către asistentul social cu 
cerinţele de cazare în azil.

Pentru cazare, benefici-
arii sînt obligaţi să prezinte   

azilului următoarele acte:
– cererea potenţialului be-

neficiar; 
– demersul organului te-

ritorial asistenţă socială şi 
protecţie a familiei;

– actul de identificare a 
persoanei;

– fişa medicală a potenţia-
lului beneficiar;

– concluzia comisiei me-
dicale consultative;

– cartea de imo-
bil.

Tutelaţilor li se 
achită pensia con-
form prevederilor le-
gislaţiei în vigoare. 
În cazul lipsei tem-
porare (pînă la 30 
de zile) a tutelaţilor 
din azil (spitalizare, 
ospeţie la rude etc.), 
în plata pensiilor nu 
intervin schimbări. 
Mijloacele băneşti 
şi alte bunuri ale tu-
telaţilor sînt depuse, 
la dorinţa acestora, 

la băncile comerciale din 
ţară. Externarea se efectu-
ează la  depunerea cererii 
personale de către beneficiar 
sau prin decizia directorului, 
la propunerea administraţiei 
azilului. În cazul externării 
din azil, tutelatului i se elibe-
rează lenjerie, îmbrăcăminte, 
încălţăminte (dacă a locuit 
în azil cel puţin un an) şi i 
se înmînează buletinul de 
identitate, documentele ce 
confirmă perioada aflării în 
azil, cartea de imobil şi toată 
averea, dacă a fost transmisă 
în folosinţă azilului, pe pe-
rioada aflării acolo. Externa-
rea se efectuează cu acordul 
fondatorului, la intervenţia 
administraţiei azilului, cu 
condiţia că tutelatul sau ru-
dele au domiciliu, surse de 
existenţă, posibilităţi de a se 
întreţine de sine stătător sau 
de către rude.  Din azil pot 
fi externaţi şi tutelaţii care 
sistematic încalcă regimul 
sanitar şi de disciplină, pă-
răsesc teritoriul azilului fără 
permisiunea administraţiei, 
fac abuz de alcool ori consu-
mă droguri.

Aspecte normative referitoare la funcţionarea azilului 
pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi 

A cțiunile consacrate Zilei Victoriei asupra 
fascismului se vor desfășura la comple-

xul memorial ,,Eternitate” și vor începe la ora 
9.00. La eveniment vor participa președintele Re-
publicii Moldova, Nicolae Timofti, președintele 
Parlamentului, Igor Corman, prim-ministrul 
Iurie Leancă, deputați, membri ai Cabinetului 
de miniștri, politicieni, veterani de război și rude 
ale acestora.

După discursurile oficiale, vor urma depuneri 
de flori la plăcile comemorative şi monumente-
le ,,Focul veşnic”, ,,Stela Eroilor Moldoveni” 
și ,,Maica îndurerată”.

Mitinguri de comemorare vor fi organiza-
te în toate localitățile Republicii Moldova, iar 
în catedrale și biserici vor fi oficiate servicii di-
vine.

De asemenea, se va desfășura ediția 2014 a 

festivalului ,,Cîntecele credinței, speranței 
și iubirii – Victoria 69”.

La 9 mai va fi asigurată intrarea liberă pentru 
doritori în muzeele din țară, inclusiv la Centrul 
de cultură și istorie militară.

Totodată, Serviciul de presă al Ministerului 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei a anunţat că  
participanţii la cel de-al doilea Război mondial şi 
soţiile (soţii) lor vor primi ajutoare materiale uni-
ce, prin intermediul fondurilor locale de susţinere 
socială a populaţiei cu ocazia celei de-a 69-a ani-
versări a Victoriei asupra fascismului.

Astfel, cei care au luat parte la conflagraţia 
mondială vor primi cîte o mie de lei, iar soţiile 
(soţii) veteranilor decedaţi care nu s-au recăsătorit, 
inapte de muncă sau invalide - cîte 800 de lei.

În acest scop, din Bugetul de Stat vor fi alocate 
patru milioane de lei.

Acţiuni dedicate Zilei Victoriei



Dreptul 7VINerI, 9 maI 2014

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

Dîru Ivan Petru, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Gh. Asachi, nr. 27, apt. 6, pentru data de 5 iunie 2014, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Corman Victor 
Gh. privind încasarea datoriei.

Judecător  N. Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ungureanu Ion, pentru data de 31 octombrie 2014, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea O.M. ,,A.V. Capital” SRL privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  I. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Marinescu Nata-
lia, domiciliată: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor,nr. 16/2, apt. 
8, pentru data de 16 mai 2014, ora 8.35, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît la cererea cet. 
Ignatov Mariana privind încasarea datoriei.

Judecător  Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Cojocaru Anatolie Diomid şi Cojocaru Oxana Petru, pentru 
data de 25 mai 2014, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 17) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la acţi-
unea Băncii Comerciale ,,Energbank” SA către: Cojocaru Ana-
tolie, Cojocaru Oxana, Ghervas Petru, Lari Ion, Lari Valentina, 
Răducanu Lidia şi Răducanu Vasile privind încasarea datoriei 
bancare.

Judecător  Igor Barbacaru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gobja Andrei, pentru data de 16 mai 2014, ora 15.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată la cererea lui Catană Valeriu 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Ştefîrţă Elena, Ştefîrţă Constantin, pentru data de 30 mai 
2014, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea ÎMGFL-1 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 cet. 
Zincenco Eleonora, pentru data de 2 iunie 2014, ora 8.45, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Zincenco Anatolii privind desfacerea căsătoriei.

 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 cet. 
Rutcovschii Corneliu, pentru data de 26 iunie 2014, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de Fonari 
Alevtina privind încasarea datoriei.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bagrin Gheorghe, pentru data de 26 iunie 2014, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată la cererea cet. Bagrin Va-
lentina privind partajul averii.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gumenîi Nadejda, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei , str. Unirii, nr. 132, apt. 58, pentru data de 16 mai 
2014, ora 11.45, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et.2) în calitate de pîrît la cererea depusă de către Gumenîi 
Corneliu privind micşorarea cuantumului pensiei de întreţinere.

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. Railean Vitalie Vasile, domiciliat: satul 
Ghetlova, Orhei, pentru data de 21 mai 2014, ora 13.30, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza intentată de către Braga Valentina privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc

www
Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Bacanov 

Ivan, locuitor al or. Donduşeni, str. Independenţei, nr. 4, apt. 
26, pentru data de 26 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(or. Donduşeni, str. 31 August, nr. 19, sala de şedinţe nr. 1) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Nenescu Dinu 
către Bacanov Ivan şi intervenient accesoriu Secţia de Exami-
nare şi Evidenţă a Transportului Drochia privind recunoaşterea 
dreptului de proprietate.

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

Judecător  Lilia Ţurcan 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Calcavura Iuri, 
cu ultimul domiciliu: satul Pînzăreni, Făleşti, pentru data de 
26 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 
Mai, nr. 14, sala de şedinţe nr. 3, et. 1) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată la cererea de 
chemare în judecată depusă de Calcavura Stela privind desfa-
cerea căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare la şedinţa 
de judecată din motive neîntemeiate, cauza va fi examinată în 
lipsa pîrîtului.

Judecător  Oleg Ciumaş
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Alcedarevschi Nicolae, domiciliat: sa-
tul Mitoc, Orhei, pentru data de 3 iunie 2014, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă înaintată de Alcedarevschi 
Veronica privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Vasile Selevestru
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea ÎI ,,Ivanov Oleg – Farm”, (în procedura 
judecătorului Anatolie Vrînceanu), pentru data de 5 iunie 2014, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Bălţi, str. Hotinului, nr. 43, 
bir. 12) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la acţiunea 
SRL ,,Rezlov-Mo” către ÎI ,,Ivanov Oleg – Farm”, privind în-
casarea datoriei şi prejudiciilor.

Persoanele care deţin informaţii destre locul aflării acestuia 
sînt rugate să le comunice instanţei.

Judecător  A. Vrînceanu 
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Bodiu Rumeli Tudor, a.n. 
20.09.1961, domiciliat: or. Drochia, str. Ghica Vodă, nr. 4, 
bl. ,,D”, apt. 2, pentru data de 10 iunie 2014, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 
1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea BC 
,,Energbank” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Zaporojan
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet-lor: Siminiuc 
Vladimir Simion, domiciliat: or. Floreşti, str. Crasnoarmeis-
caia, nr. 2 şi Siminiuc Tatiana Simion, domiciliată: or. Flo-
reşti, str. Speranţei, nr. 9, pentru data de 12 iunie 2014, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (or. Floreşti, str. M. Eminescu, nr. 
1, bir. 9) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la acţi-
unea depusă de Siminiuc Vladimir Feodor împotriva: Simi-
niuc Vladimir Simion, Siminiuc Tatiana Simion, intervenient 
accesoriu notarul public Conoval Eugenia privind declararea 
nulităţii absolute a certificatelor de moştenitor legal.

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Balan Tati-
ana, a.n. 20.01.1987, cu ultimul domiciliu: satul Hirova, Că-
lăraşi, pentru data de 13 iunie 2014, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 8) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-556/2014, la cererea de 
chemare în judecată înaintată de Purcel Ion privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copilului minor.

Judecător  Marcel Juganari 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Karakose Hamit, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, Şos. Hînceşti, nr. 78 ,,A”, apt. 3, pentru data de 20 iunie 
2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67), unde va avea loc examinarea  cauzei civile la cererea cet. 
Karakose Elena către Karakose Hamit, intervenient accesoriu 
Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Centru 
privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilu-
lui minor şi încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea 
copilului minor.

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

Judecător       V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cibotari Petru, pentru data de 4 iulie 2014, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Oprea Veaceslav privind 
încasarea datoriei conform contractului de împrumut.

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

Judecător       I. Busuioc

ANUNŢ
 Institutul Naţional al Justiţiei anunţă un nou concurs 

de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă con-
cursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru 
instruirea iniţială în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 
2016. La concurs sînt scoase 15 locuri pentru candidaţi la func-
ţia de judecător şi 25 de locuri pentru candidaţi la funcţia de 
procuror.

Concursul de admitere constă din două probe:
1) Proba scrisă cuprinde teste grilă la disciplinele: drept 

civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal.
2) Proba verbală include rezolvarea a două speţe la disci-

plinele drept civil – drept procesual civil şi drept penal – drept 
procesual penal, care vor conţine aspecte de drept material şi 
procesual.

Condiţiile şi actele necesare pentru participare la concurs le 
găsiţi pe site-ul INJ – www.inj.md 

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, în 
termen de 30 de zile (de la 1iulie pînă la 1 august 2014 de luni 
pînă vineri, între orele 9.00-17.00), la Comisia de organizare 
şi desfăşurare a concursului de admitere al Institutului Naţio-
nal al Justiţiei. Sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei 
Lazo, nr. 1, sala 7.

 Telefon de contact: 0(22)233-119.
    

ANUNŢ
Biroul executorului judecătoresc Vera Rotaru, întru execu-

tarea documentului executoriu nr. 2e-1289/12, privind încasa-
rea datoriilor de la SRL ,,Press Design”, anunţă pentru data 
de 27 mai 2014, ora 10.00 licitaţia de vînzare a gheretei din 
plastic: 2,10x2,0 m2, înălţimea 2,15 metri în stare satisfăcătoa-
re. Bunul expus la licitaţie aparţine debitorului şi este în litigiu. 
Preţul de start al bunului este de 6500 lei.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor înregistra 
cererea de participare şi vor depune preventiv acontul de 5% 
din preţul de start a bunului ce urmează să-l procure, cît şi 
taxa de participare la licitaţie de 60 lei, la contul curent spe-
cial al Biroului executorului judecătoresc Vera Rotaru: c/f – 
0980503039030, c/c – 2251430115 în BC ,,Moldindconbank” 
fil. Zorile, c/b MOLDMD2X330. Termenul limită de depunere 
a cererii şi a cuantumului de 5% se încheie cu 1 (una) zi îna-
inte de data desfășurării licitaţiei. Înregistrarea prezenţei se va 
începe la ora 9.00 şi se va încheia la 9.50.

Licitaţia publică va avea loc pe data de 27 mai 2014, ora 
10.00, în incinta Biroului executorului judecătoresc Vera Ro-
taru, pe adresa: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 200, 
of. 105.

Familiarizarea prealabilă cu bunul expus la licitaţie se va 
efectua prin intermediul executorului judecătoresc Vera Rota-
ru.

Telefoane de contact: (022) 74-46-16; 069564865.
Executor judecătoresc  Vera Rotaru

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă pentru 

data de 28 mai 2014, ora 11.00, licitaţie publică de vînzare 
a următorului lot compus din: 1 şopron; 5 cisterne de 50 m3; 
1 cisternă de 20 m3; 1 cisternă de 200 m3; 1 pompă cu filtru 
şi unitate de măsurare; 1 ţeavă metalică; 1 trap; 1 scară, ce 
aparţin cu drept de proprietate debitorului IM ,,Bioeco-Nord” 
SRL, c/f – 1006604005192, cu sediul: r-n Ocniţa, or. Otaci, str. 
Voitovici, nr. 21.

Preţul iniţial constituie – 151 600 lei, preţul lotului expus la 
licitaţie este de – 121 280 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 27 mai 
2014, vor depune cererea de participare cu indicarea preţu-
lui propus pentru lotul scos la licitaţie şi dovada de achitare 
a acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului scos 
la licitaţie, la Biroul executorului judecătoresc Anatolie Bănă-
rescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 
lei, se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu, nr. – 2224311909, c/f – 43242017, în BC ,,Victori-
abank” SA, fil. nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi către executo-
rul judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 336, tel. (022) 54-70-41, tel. mob. 
069130707. 

Executor judecătoresc   Anatolie Bănărescu 
  

      
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Baran Ştefan, domiciliat: comuna Costuleni, r-n Ungheni, 
pentru data de 9 iunie 2014, ora 14.40, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va avea loc examinarea ca-
uzei civile: Baran Aliona către Baran Ştefan privind încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copiii minori.

Judecător       Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Ialoveni  solicită  prezentarea cet. Vrabie Ni-
colae, domiciliat: or. Chişinău, str. Academiei, nr. 2, pentru 
data de 19 iunie 2014, ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. 
Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4 bir. 5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă  la acţiunea cet. Pogor Elena.

Judecător       Ludmila Barbos    
www

Judecătoria Călăraşi  solicită  prezentarea cet. Stavila Ale-
xei, a.n. 18.03.1986, cu ultimul domiciliu: satul Sipoteni, Că-
lăraşi, pentru data de 9 iunie 2014, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 7) 
în calitate de pîrît în cauza civilă privind obţinerea permisului 
pentru perfectarea paşaportului naţional şi plecarea peste hota-
rele Republicii Moldova.

Judecător      Valentina Criucicova    
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Adela ANDRONIC, 
judecător, Centru, municipiul Chişinău
Mult stimată doamnă Adela Andronic,
Cu deosebite sentimente vă adresăm cele mai 

calde felicitări, prilejuiţi de frumoasa dumneavoas-
tră aniversare.

Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelep-
ciunea pe care o vădiţi, prin responsabilitatea fără 
egal de care daţi dovadă în nobila activitate ce o 
desfăşuraţi, aţi cîştigat incontestabil încrederea şi 
respectul tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă vîrstă, cu un 
spirit al dreptăţii ireproşabil şi devotat ideii de per-
fecţiune.

Vă dorim să aveţi parte de sănătate, succese, re-
alizări şi bucurii pe măsura aşteptărilor. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Vasile NEGRUŢA, 
judecător, Orhei

Mult stimate domnule Vasile Negruţa,
Ne bucură nespus de mult că aţi ales ca destin 

să slujiţi cu credinţă Legii şi să apăraţi demnitatea 
umană. Acest fapt vă conferă acea alură inconfun-
dabilă de Om al Sfintei Dreptăţi fără de care totul în 
jur ar părea un haos imens.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim pentru tot 
ceea ce reprezentaţi, iar aniversarea dumneavoastră 
ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa sublime cu-
vinte de felicitare. Vă dorim sănătate, multă căldură 
sufletească, bunăstare, fericire şi împliniri dintre 
cele mai frumoase.

La Mulţi Ani! 
***

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Valentina 
Cebotari, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Parascovia Poalelungi, 
master în drept, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Elena Arapu, master în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Pavel 
Ţurcan, master în drept, lector superior, Facultatea 
de Drept, USM; Viorel Rusu, master în drept, lector 
superior, Facultatea de Drept, USM; Ghenadie 
Vasluian, master în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Octavian Vasilache, 
doctor, lector superior, USPEE ,,Constantin Stere;  
Violeta Chisiliţa, judecător, Buiucani; Ghenadie 
Eni, preşedintele CA Cahul; Tudor Berdilă, 
judecător, Cantemir; Eugeniu Bejenaru, judecător, 
Ocniţa; Boris Bîrca, judecător, CA Chişinău; Dorin 
Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani; 
Eugeniu Pşeniţa, judecător, Edineţ. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie  al 

Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

N u mai încape 
îndoială că 

îţi place să fii aranjată, 
pusă la punct, să arăţi 
bine. Te îmbraci cu 
hainele care simţi că te 
pun în valoare şi n-ai 
vrea deloc să schimbi 
asta. Te-ai întrebat vre-
odată de ce? De ce nu 
te simţi bine îmbrăcat 
altfel? ,,Pentru că nu 
mă reprezintă” ar putea 
fi răspunsul. Ai drep-
tate! Modul în care te 
îmbraci spune foarte 
multe despre tine. Iată 
numai cîteva exemple.

Articole cu logoul 
unei echipe sportive

Dezvăluie o persoa-
nă care preţuieşte loialitatea şi spiritul 
de echipă. Ar putea, însemna, însă şi o 
persoană care nu s-a maturizat încă.

Tricouri, bluze, veste anchior
Dezvaluie o persoană care are foar-

te mare încredere în sine. Cu cît ,,V”-
ul este mai adanc, cu atît încrederea în 
sine e mai mare.

Haine cu dungi orizontale
Dezvaluie o persoană ra-

finată, admiratoare a bunului 
gust. Cel mai probabil, esti 
fan al bucătăriei franceze.

Haine în culori neon
Multă lume va spune des-

pre tine că eşti enervantă şi nu 
prea reuşeşti să-ţi faci prie-
teni.

Haine pictate manual
Eşti ecologist convins şi 

cel mai probabil adeptul ma-
nifestaţiilor pentru protejarea 
naturii.

Haine cu buline
Dezvăluie genul de per-

soană care trăieşte în trecut 
şi care ar da orice, numai ca 
lucrurile să fie cum au fost 
odinioară.

Animal print
Denotă o persoană caldă, jovială, 

care îşi face cu usurinţă prieteni.

F ructele uscate (deshidratate) sînt aproape la fel de 
bune precum cele proaspete, au un conţinut nutriţio-

nal foarte bogat, cu părere de rău însă, producătorii industriali 
folosesc, din considerente comerciale, conservanţi pentru a le 
putea păstra mai mult timp şi pentru a le da un aspect frumos.

,,Unele fructe uscate conţin conservanţi, de obicei sulfiţi, 
care pot agrava astmul, emfizemul, bolile cardiovasculare sau 
renale. Ei apar pe etichetă ca E220 pînă la E228”, avertizează 
doctorul Gheorghe Mencinicopschi.

De asemenea, este posibil ca fructele uscate sa fie deshi-
dratate la temperaturi mari, ceea ce duce la pierderea aproape 
în totalitate a vitaminelor, mineralelor şi a enzimelor.

În cazul în care nu găseşti caise fără sulfiţi şi vrei să con-
sumi aceste fructe, cel puţin rehidratează-le în apă înainte de 
a le consuma. În acest mod vei elimina din ele o parte din 
sulfiţi, dar şi din zahăr. Şi nu uita că fructele uscate îngraşă, 
dacă sînt consumate în cantităţi mari.

Fructele uscate conţin conservanţi

Un băiat din India are patru mîini şi 
patru picioare. Oamenii îl cred zeu
S-a născut în India, iar malformaţia sa l-a transformat 

într-un zeu pentru localnici. Aceştia credeau că micuţul e 
întruparea unei zeităţi.

Un băiat din India s-a născut cu patru mîini şi patru 
picioare, iar membrele în plus îi ies din abdomen. La în-
ceput, malformaţia lui era idolatrizată de către localnicii 
care credeau că băiatul este întruparea unei zeităţi hindu-
se.

La mijloc, era însă altă poveste. Părinţii copilului nu 
aveau bani pentru a-i face operaţie de extirpare a mem-
brelor în plus. Norocul i-a surîs însă băiatului, care a fost 
pînă la urmă operat de către medicii specialişti şi acum 
arată normal.

Cazul lui nu este unul izolat în India. Aici se nasc co-
pii cu tot felul de malformaţii, în special în rîndurile oa-
menilor săraci care nu îşi pot permite să ducă un trai bun 
şi să aibă parte de îngrijiri medicale corespunzătoare.

Cea mai bună zi în care să cumpăraţi bilete 
de avion. Cînd găsiţi cele mai ieftine oferte

Cele mai ieftine oferte pentru biletele de avion se pot 
găsi joia, în timp ce în weekenduri călătorii vor plăti cel 
mai mare preţ pentru un tichet, conform unui studiu re-
cent al companiei de turism Hopper.

 Deşi pentru anumite rute interne sau internaţionale di-
feră cele mai avantajoase zile ale săptămînii, studiul a ară-
tat că per total, luînd în considerare toate zborurile, joia 
este cea mai bună zi pentru cumpărat bilete de avion. Cele 

mai mari preţuri la bilete se găsesc vinerea, atît pentru 
călătoriile naţionale, cît şi cele internaţionale, din cauza 
traficului intens de la sfîrşitul săptămînii. 

Companiile aeriene au devenit mai atente la modelele 
de tarifare a călătorilor. Diferenţa de preţ la biletele de 
avion între cea mai ,,scumpă” şi cea mai ,,ieftină” zi este 
relativ mică, de numai 10 dolari pentru zborurile interne 
şi 25 de dolari pentru zborurile internaţionale, tarifele fi-
ind adaptate la piaţa din SUA, conform studiului Hopper.

O americancă a fost jignită de 
angajatul unui restaurant. 

Ce i-a scris bărbatul pe o cutie de 
pizza

Allison Brown, o femeie din California, a fost jignită 
de angajatul unui restaurant, care i-a scris că este grasă pe 
cutia de pizza pe care o comandase.

 Femeia spune că a observat insulta cînd a ajuns acasă, 
scrisă cu un marker negru pe cutia de pizza.

 ,,Am început să plîng, am fost devastată. Nu este în 
regulă să te iei de oameni, să ii jigneşti”, a spus Allison.

 Ea era un client fidel al respectivului restaurant, însă 
după acest incident nu are de gînd să îi mai treacă pragul 
vreodată.

Managerul restaurantului şi-a cerut scuze pentru ce 
s-a întîmplat, spunînd, totodată, că angajatul respectiv 
este tînăr şi nu şi-a dat seama ce face.

 Femeia şi-a angajat un avocat şi spune că nu îşi do-
reşte să cîştige bani, ci ca toţi angajaţii restaurantului să 
urmeze cursuri de combatere a discriminării.

C a l e i d o s c o p

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.
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