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Reforma justiției 
discutată la Chișinău la 
cea de-a doua Reuniune a 
Parteneriatului Estic

Consiliul anti-
discriminare și-a 
ales președintele

Rezultatele campaniei 
„Un copil informat – un 
copil protejat”

 (Aesop)

Republica Moldova a încheiat, de curînd, negocieri-
le cu Uniunea Europeană pe marginea Acordului de 

Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător (rom. AZLSAC, eng.  
DCFTA).  

Negociatorul șef al AZLSAC din partea Comisiei Europe-
ne Luc Devigne a declarat că Republica Moldova a progresat 
cel mai repede dintre țările membre ale Parteneriatului Estic, 
încheind negocierile pe marginea Acordului de Comerț Liber 
în doar 16 luni, însă a reușit, totodată, să obțină condiții avan-
tajoase, inclusiv o perioadă de tranziție adecvată pentru anumi-
te sectoare sensibile.

Viceministrul Economiei, negociatorul șef al AZLSAC 
din partea R. Moldova, Octavian Calmîc, a explicat mai de-
taliat ce înseamnă acest acord. „Documentul cuprinde practic 
toate sectoarele economice, inclusiv și o agendă legislativă 
profundă. Este vorba de sute de acte legislative europene, care 
urmează pe parcursul a 7 ani să fie preluate și implementate 

în legislația națională, fapt care ne va da dreptul să exportăm 
produsele noastre, fără nicio verificare, pe piața UE. Efectele 
vor fi imediate, însă deplin, acest lucru se va întîmpla după 7 
ani. Sînt și unele taxe care se reduc gradual. Perioada maximă 

de reducere a lor este de 10 ani. Despre implemen-
tare deplină poate fi vorba doar după o perioadă mai 
lungă de timp. Acest acord prevede ca după primii 3 
ani de zile de aplicare, să revenim asupra unor ele-
mente care nu s-au negociat bine sau mai bine, pen-
tru ca să extindem liberalizarea dacă în R. Moldova 
este un potențial economic pe anumite poziții. De 
exemplu, în Moldova apar industrii noi, potențialul 
cărora nu-l cunoaștem. Atunci acestea trebuie încu-
rajate”, a spus sursa citată. 

Potrivit lui O. Calmîc, Acordul DCFTA va avea 
peste 1500 de pagini, care urmează să fie structu-
rate. Întrebat ce cîștigă și ce pierde Moldova, dacă 
acest acord va trece la faza de implementare, ofici-
alul a menționat că țara noastră „va cîștiga accesul 
la o piață europeană enormă, cca 550 mil. persoane, 
un program investițional din partea UE și un set de 
garanții pentru investiții străine”. 

La fel, sînt și unele părți mai puțin pozitive pentru econo-
mia națională. „Pe termen scurt, anumite sectoare, care nu sînt 
competitive, posibil își vor micșora ponderea de export sau 
ponderea pe piața internă. E vorba de sectoare minore. Sînt si-
gur că un impact pe termen scurt va fi în sectorul agricol. Eco-
nomic este minor, social ar putea avea un impact mai mare. 
Dar, ca să diminuăm acest lucru, în prezent, lucrăm la un do-
cument pentru sporirea competitivității. Sperăm să atragem 
fonduri UE inclusiv pentru sectorul agrar. Chiar în toamnă 
vom aplica pentru un astfel de program ce vizează industria”, 
a conchis viceministrul moldovean. 

Menționăm că Acordul de Liber Schimb (DCFTA) (1) re-
prezintă o parte componentă a Acordului de Asociere cu Uni-

P remierul Iurie 
Leancă a afirmat 

că toţi oficialii europeni 
cu care s-a întîlnit la Bru-
xelles continuă să consi-
dere că Moldova este lider 
al Parteneriatului Estic, 
în pofida crizei politice 
interne. I. Leancă a decla-
rat despre acest lucru în 
cadrul unei conferinţe de 
presă, după ce a efectuat, 
recent, o vizită la Bruxel-
les.

,,Acum, datorită acţiu-

nilor coerente şi intense, 
trebuie să obţinem mai 
multă încredere în acest 
sens şi să-i convingem pe 
toţi că acea criză politică 
a fost un accident, şi nu o 
normă. Partenerii noştri 
europeni au fost de acord 
cu faptul că soluţiile iden-
tificate sînt decizii euro-
pene care vorbesc despre 
maturitatea clasei politice 
din Moldova. Este impor-
tant faptul că deschiderea 
din partea Uniunii Euro-

pene este aceeaşi. 
Susţinerea ne 
este asigurată şi 
ne vom strădui să 
respectăm agenda 
europeană care va 
avea un impact 
pozitiv direct asu-
pra cetăţenilor Re-
publicii Moldova”, 
a spus I. Leancă.

El consideră 
că ,,la Chişinău au 
existat prea multe 
speculaţii care au 

subminat încrederea func-
ţionarilor europeni”.

,,Este adevărat. Mi-au 
fost adresate multe între-
bări legate de stabilitatea 
procesului de reforme din 
Republica Moldova. Noi 
am constatat că susţinerea 
din partea europenilor ne 
este asigurată şi pentru vi-
itor. Sînt convins de fap-
tul că, în timpul apropiat, 
agenda europeană va fi 
realizată”, a declarat ofi-
cialul.

unea Europeană. În 2012, a intrat în vigoare Acordul privind 
Spaţiul Aerian Comun dintre Uniunea Europeană şi Republi-
ca Moldova (2). Anul trecut, Moldova a trecut la următoarea 
etapă (a doua) în negocierile privind eliminarea vizelor pentru 
cetățenii ţării noastre. 

După încheierea negocierilor pe cele 3 domenii, statul 
nostru urmează să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană. 

În acest moment, Moldova a încheiat negocierea privind 
Acordurile 1 și 2. După încheierea negocierilor pe Acordul 
3, urmează semnarea Acordului de Asociere și liberalizarea 
regimului de vize cu UE. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Nici un act de bunătate, nu contează cît de mic, nu este în zadar.
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Iurie Leancă: Bruxelles-ul 
consideră că Moldova este lider al 

Parteneriatului Estic

Ce înseamnă, de fapt, Acordul de Liber schimb cu UE
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Trei ani de închisoare pentru 
consumul de bere în preajma 
reședinței președintelui Timofti
Tînăra reținută, acum o săptămînă, în preajma reședinței 

președintelui Nicolae Timofti, pentru că ar fi consumat alco-
ol după care ar fi agresat polițiștii riscă 3 ani de închisoare. 
Procuratura Generală informează că pe acest caz a fost inten-
tat un dosar penal.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 9 iunie, în jurul 
orei 18, la intersecția străzilor N. Iorga și București. Fata se 
afla cu doi prieteni consumînd bere. Cînd polițiștii, care pa-
trulau zona, s-au apropiat, tînăra de 20 de ani i-ar fi înjurat.

Oamenii legii au încercat să-i pună cătușele, iar fata l-ar 
fi mușcat de mînă pe un inspector. Aceasta a fost urcată în 
mașina poliției și dusă la dispensarul narcologic, unde i s-au 
recoltat probe de sînge pentru a i se stabili gradul de alcoo-
lemie.

În prezent se așteaptă rezultatul expertizei. Dacă se va 
dovedi că fata i-a agresat pe polițiști, tănăra riscă 3 ani de 
închisoare, o amendă de pînă la 20 de mii de lei sau de la 180 
la 240 de ore de muncă în folosul comunității.

Un moldovean a fost desemnat 
,,Profesorul Anului 2013” 

Moldoveanul Viorel Roşcovan a fost desemnat ,,Profeso-
rul Anului 2013” la Universitatea ,,Erasmus” din Rotterdam, 
Olanda, a anunţat Academia de Ştiinţe a Moldovei.

În competiţie au participat 30 de profesori de la Şcoala 
de Management din cadrul Universităţii ,,Erasmus”. În final, 
pentru titlul ,,Profesorul Anului” au fost aleşi încă doi profe-
sori de origine germană. Unul dintre ei a fost desemnat ,,Pro-
fesorul Anului” cîţiva ani la rînd.

Moldoveanul Viorel Roşcovan are 32 de ani şi predă ma-
croeconomia la Universitatea ,,Erasmus” din Olanda. Prele-
gerile lui sînt audiate de 600 de studenţi.

Deţinătorul titlului ,,Profesorul Anului 2013” s-a născut 
la Chişinău. A absolvit Facultatea Relaţii Economice Inter-
naţionale din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ. La sfîr-
şitul anilor ’90, a studiat la Academia de Studii Economice 
din Bucureşti.

Copiii refugiaţilor se vor odihni gra-
tuit în taberele de odihnă
Copiii solicitanţilor de azil, refugiaţilor beneficiari de 

protecţie umanitară şi persoanelor cărora li s-a recunoscut 
statutul de apatrid, precum şi copiii din familiile defavoriza-
te în care unul din părinţi se încadrează în categoriile nomi-
nalizate se vor odihni gratuit în tabere. Biletele de odihnă vor 
fi repartizate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei.

Potrivit Biroului Migraţie şi Azil, în bazele de date sînt 
înregistraţi 49 de copii, cu vîrste cuprinse între 7 şi 17 ani, ai 
căror părinţi se încadrează în aceste categorii.

Pe lista beneficiarilor de bilete gratuite în taberele de 
odihnă au fost incluşi şi însoţitorii copiilor cu dizabilităţi. 
Decizia a fost aprobată de către Executiv în cadrul unei şe-
dinţe.

Studenții vor începe cursurile odată 
cu europenii
Studiile în instituțiile de învăţămînt superior ar putea în-

cepe din 10 octombrie, așa cum e regula în universitățile din 
Europa, anunță Ministerul Educației.

Potrivit viceministrului educației Loreta Handrabura, 
mulți dintre tinerii înmatriculați la studii în România au 
abandonat universitățile noastre și au plecat peste Prut. A 
fost nevoie să fie dizolvate grupe de studenți deja formate 
din cauza celor plecați. Pentru a evita asemenea situații, anul 
de studii va începe concomitent cu universitățile din Româ-
nia și alte state europene – pe 10 octombrie.

Acest lucru ar putea fi valabil din 2014. Tradițional, în 
Republica Moldova studiile încep pe 1 septembrie.

Raportul Freedom House menține 
Moldova în categoria regimurilor 
hibride
Un nou raport privind țările în tranziție din Europa Centrală 

pînă în Asia Centrală arată că democrația s-a îmbunătățit ușor în 
Moldova, în anul 2012. Raportul dat publicității de organizația 
Freedom House cu sediul la Washington, menține Moldova în 
categoria regimurilor hibride, între democrație și autoritarism. 
Printre îmbunătățirile anului 2012, studiul menționează gu-
vernarea democratică și combaterea corupției. Pe o scară des-
crescătoare de măsurare a democrației, Moldova a primit 4,82 
de puncte și s-a apropiat doar cu cîteva sutimi de punctajul 
ideal.

Cea mai democratică țară examinată, Slovenia, are 1,89 
puncte.

Î n paralel cu CCA 
şi un partid po-

litic, amendamente la 
Codul audiovizualului 
în scopul asigurării 
transparenţei proprietă-
ţii mass-media propune 
şi Centrul pentru Jurna-
lism Independent.

În cadrul unor discu-
ţii pe marginea proiec-
tului CJI, juristul Eugen 
Rîbca, expert în legisla-
ţia mass-media, a men-
ţionat că transparenţa în 
domeniul audiovizualu-
lui nu este un moft. Cele 
două direcţii pe care le 
propune CJI în proiect 
se referă la asigurarea transparenţei 
proprietăţii radiodifuzorilor în procesul 
de licenţiere şi în contextul prezentării 
rapoartelor anuale de activitate.

Eugen Rîbca a precizat că, în mo-
mentul în care cineva va dori să obţină 
o licenţă de emisie în domeniul audio-
vizualului sau o va prelungi, va trebui 

să prezinte informaţii despre proprie-
tari. Noţiunea de proprietar este privită 
într-un context mai larg, nu doar în ra-
port cu numele şi prenumele acelor per-
soane care sînt înregistrate mai mult sau 
mai puţin formal în calitate de fondator 
de societăţi cu răspundere limitată.

Jurista Tatiana Puiu a specificat că 
legea ar trebui să impună interdicţia de 

a oferi licenţă de emisie 
pentru radiodifuzorii din 
zonele offshore, pentru 
că astfel, transparenţa 
instituţiilor media nu va 
fi asigurată pe deplin. 
Aceasta a mai spus că ce-
tăţenii manifestă un mai 
mare interes anume faţă 
de aceste persoane şi nu 
față de cele care activea-
ză pe teritoriul republicii.

După iniţiativa unui 
grup de deputaţi liberal-
democraţi pentru modifi-
carea Codului audiovizu-
alului, în sensul asigurării 
transparenţei proprietăţii 
mass-media, preşedintele 

Consiliului Coordonator al Audiovizu-
alului Marian Pocaznoi a declarat că şi 
CCA a elaborat un proiect de lege cu 
prevederi similare. Marian Pocaznoi a 
mai spus că la CCA  nu a ajuns proiec-
tul partidului. Însă, dacă va fi necesar, 
CCA îl va susţine, eventual cu amen-
damente.

P remierul Iurie Leancă 
susţine că el şi echipa 

sa guvernamentală are voinţă 
politică să înlăture corupţia.  

Altfel, spune oficialul, 
nici el, nici colegii săi nu s-ar 
fi angajat în exerciţiul condu-
cerii Guvernului. Premierul a 
făcut aceste declaraţii în ca-
drul unei emisiuni televizate.

„Acţiunile Executivului 
permit europenilor să aibă o 
doză de încredere. Mai mulţi 
comisari au subliniat că ni-
meni, deocamdată, nu ne-a 
luat întîietatea în promovarea 
reformelor. Există voinţă să 
luptăm cu corupţia, altfel nu 
m-aş fi angajat în acest exer-
ciţiu. Îmi doresc ca instituţiile 
de resort să-şi facă munca”, a 
subliniat Iurie Leancă.

Prim-ministrul a precizat 
că este şi interesul moldoveni-
lor să fie urmăriţi de către UE, 
care a investit mult în ţară. 

„Faptul că oficialii europeni 
reiau vizitele înseamnă ceva, 
acestea vor avea încărcături 
concrete”, a declarat șeful Ca-
binetului de miniștri.

Leonid Litra, cercetător 
superior la Institutul de Poli-
tică Mondială din Kiev, sus-
ţine că, în pofida faptului că 
premierul a convenit la Bru-
xelles asupra unei parafări 
parţiale a Acordului de Aso-

ciere cu UE, ar putea apărea 
unele probleme din cauza 
luptei cu corupţia. „În trei 
ani şi jumătate nu prea am 
avut persoane care au fost ju-
decate pentru corupţie. Pro-
blema este că nu am reuşit să 
demonstrăm voinţă în lupta 
cu corupţia. Deranjamentul 
cel mai mare este că aceasta 
nu se combate la nivel înalt”, 
a subliniat cercetătorul.

Directorul Institutului de 
marketing şi sondaje IMAS-
INC Chişinău Doru Petruţi a 
remarcat că premierul alege o 
politică etapizată şi unul din 
riscurile pe care vrea să le evi-
te sînt aşteptările prea mari. 
Cît ţine de corupţie, Doru Pe-
truţi este de părere că la nive-
lul înalt este de două ori mai 
multă corupţie. „Salut faptul 
că prim-ministrul îşi formea-
ză o echipă şi ar fi foarte bine 
să promoveze elementul care 
ţine de meritocraţie în forma-
rea acesteia”, a subliniat direc-
torul IMAS.

Reiterăm că, recent, pre-
mierul Iurie Leancă a efectuat 
o vizită la Bruxelles. La în-
toarcere, oficialul a remarcat 
că UE e la fel de deschisă faţă 
de Republica Moldova şi mai 
mulţi comisari europeni vor 
vizita ţara în toamnă, înainte 
de Summit-ul de la Vilnius.

S erviciile secrete de la 
Chişinău îşi schim-

bă denumirea. SIS devine 
SNI. Mai precis, Serviciul 
de Informaţii şi Securitate 
se transformă în Serviciu 
Naţional de 
Informaţii.

Ar putea 
fi schimbată 
şi sigla insti-
tuţiei.

D i r e c -
torul Ser-
viciului de 
In fo rma ţ i i 
şi Securitate 
(SIS) Mihai 
Balan suge-
rează ca serviciul să fie re-
denumit în Serviciu Naţional 
de Informaţii. Demnitarul 
a făcut declaraţia în cadrul 
unei şedinţe a Comisiei na-
ţionale pentru elaborarea 
Strategiei de reformare a 
SIS-ului. Mihai Balan a 
argumentat că modificarea 
denumirii reprezintă ,,un 
pas fundamental” şi anume 

,,trecerea de la o concepţie 
represivă în trecut la una ba-
zată pe definirea conceptului 
modern de ,,intelligence”, 
care presupune dobîndirea, 
culegerea, procesarea, anali-

za şi planificarea strategică a 
produsului informativ”.

Într-un raport prezentat 
comisiei, directorul SIS Mi-
hai Balan s-a pronunţat pe 
marginea importanţei res-

ponsabilizării serviciului şi 
asigurării controlului demo-
cratic asupra activităţii insti-
tuţiei, printr-un control mai 
riguros din partea Parlamen-
tului şi a societăţii civile. La 
şedinţa care a avut loc recent,  
membrii Comisiei naţionale 
au identificat etapele pe care 
le va parcurge Serviciul de 
Informaţii şi Securitate pen-
tru transformarea sa ,,într-o 
organizaţie mai uşor adapta-
bilă, puternic debirocratizată, 
cu o capacitate sporită de 
asigurare, de cunoaştere pen-
tru stat şi pentru cetăţean”. 

Prim-ministrul Iurie Leancă a prezidat Consiliul de Ob-
servatori al FPM Moldova. În cadrul şedinţei a fost 

aprobată Politica de prevenire şi combatere a riscurilor de 
fraudă şi corupție care va fi aplicată pe parcursul implemen-
tării Programului Compact, finanțat de Corporația Provocările 
Mileniului.

Politica aprobată stabilește responsabilitățile FPM Moldo-
va privind prevenirea și contracararea cazurilor de fraudă și 
corupție pentru a asigura integritatea fondurilor Corporației 
Provocările Mileniului şi utilizarea acestora în scopurile stabi-
lite. Totodată, conform prevederilor acestei politici, FPM Mol-
dova este obligat să elaboreze măsuri adiţionale de prevenire 
şi de sporire a vigilenței pe parcursul derulării Programului 
Compact și să raporteze orice suspiciuni de fraudă şi corup-
ţie.

De menţionat că FPM Moldova implementează în pre-
zent un plan de acţiuni privind prevenirea, identificarea și 
eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în procesul de 
valorificare a fondurilor oferite de Corporația Provocările 
Mileniului.

Membrii Consiliului au apreciat mecanismul anti-fraudă 
aplicat de FPM Moldova. În context, premierul a solicitat 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
elaborarea unui plan de acţiuni anti-fraudă şi corupţie pentru 
proiectele de infrastructură a drumurilor, bazat pe experien-
ţa dezvoltată în cadrul Programului Compact.  I. Leancă a 
opinat că ulterior, acest mecanism ar putea fi reaplicat în alte 
domenii în vederea asigurării transparenţei şi eficienţei utili-
zării mijloacelor financiare provenite din asistenţă externă şi 
din bugetul public.

CJI propune două direcţii de asigurare a 
transparenţei proprietăţii radiodifuzorilor

Iurie Leancă declară că 
există voință de a lupta cu 

corupţia

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate îşi schimbă 

denumirea. SIS se va numi 
SNI

Consiliul de Observatori al FPM Moldova a aprobat Politica anti-fraudă și corupție
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J udecătorii vor primi locuinţe la preţ 
redus. Primăria Capitalei a alocat 

deja două terenuri Consiliului Superior al 
Magistraturii, care intenţionează să constru-
iască două blocuri pentru angajaţi. Problema 
spaţiului locativ pentru judecători urmează 
să fie rezolvată în următorii trei ani.

Două blocuri noi pentru judecători şi alţi 
angajaţi ai sistemului judiciar vor fi constru-
ite pe strada Vasile Alecsandri din sectorul 
Centru al Capitalei şi pe strada Ceucari, sec-

torul Râşcani. Firma de construcţii va vin-
de apartamentele la preţ redus.

Potrivit estimărilor, casele vor costa în jur 
de 20-25 de mii de euro. Chiar şi aşa, pentru 
mai mulţi angajaţi ai sistemului, suma este 
fabuloasă:

,,Un consultant judiciar are un salariu de 
2400 de lei. Acum închiriem o locuinţă, îm-
preună cu soţul. Aşa că asta ne-ar da posibili-
tatea să avem o casă. Cred că va fi dificil, dar 
vom lua un credit”.

,,Vom lua credite. Sper că nu vom da între-
gul salariu pentru a acoperi costurile locuin-

ţei. Oricum, este dificil să cumperi acum un 
apartament, chiar dacă iei credit”. 

,,Cu salariile noastre nu ne putem permite 
procurarea unui spaţiu locativ. Acum locuiesc 
cu părinţii”, susțin mai mulți reprezentanți ai 
sistemului judiciar .

De apartamente vor beneficia angajaţii ju-
decătoriilor din Chişinău, dar şi cei din raioa-
ne. Condiţia obligatorie constă în deţinerea 
vizei de reşedinţă în Capitală. Judecătorii din 
provincie susţin că proiectul trebuie extins.

,,Ar fi bine să fie 
asiguraţi toţi judecăto-
rii, indiferent de locul 
de trai”, crede vicepre-
şedintele Judecătoriei 
Ialoveni Alexandru 
Sandu.

Prioritate vor 
avea tinerii profesio-
nişti. Potrivit proiectu-
lui preliminar, de apar-
tamente vor benefi-
cia 150 de angajaţi din 
sistemul judiciar. 

,,Vorbesc despre 
necesitatea de asigu-
rare cu spaţiu locativ 
a judecătorilor care nu 
au locuinţe. Nu este 
vorba de cineva care 
ar avea spaţiu locativ 
sau automobil de lux. 

Fiecare va putea să ia un credit. Nu văd altă 
soluţie. Nu putem vorbi de un ajutor supli-
mentar din partea statului pentru aceşti jude-
cători sau angajaţi ai instanţelor”, a subliniat 
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) 
Mihai Poalelungi.

Potrivit preşedintelui CSJ, următorul pro-
iect ar putea fi dezvoltat în municipiul Bălţi. 
În prezent, se poartă negocieri cu autorităţi-
le locale privind alocarea terenurilor pentru 
construcţii.

La momentul actual, salariul mediu al 
unui judecător este de 4 mii de lei. 

L a Chișinău a avut loc, recent, cea de-a doua Re-
uniune a Panelului privind Cooperarea Judicia-

ră din cadrul Platformei 1 a Parteneriatului Estic, la care 
au participat reprezentanți ai celor șase țări membre ale 
PaE, precum: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Ucraina. În cadrul întrunirii au fost examina-
te reformele 
iniţiate în sec-
torul justiţiei 
în Republica 
Moldova.

E v e n i -
mentul a fost 
moderat de  
reprezentan-
ta Comisiei 
E u r o p e n e 
Renate Niko-
lay, iar startul 
a fost dat de 
către Dirk 
Schuebel, ambasadorul Delegației Uniunii Europene la 
Chișinău şi Sabina Cerbu, viceministrul Justiției.

În alocuţiunea de deschidere, ambasadorul 
Delegației Uniunii Europene la Chișinău a declarat 
că reformele inițiate în justiție sînt importante pentru 
dezvoltarea democratică și cursul european al Republi-
cii Moldova, iar viceministrul Justiției Sabina Cerbu a 
subliniat că Strategia de reformare a sectorului justiției 
2011-2016 reprezintă o prioritate pentru Guvernul R. 
Moldova. 

Prin urmare, pe parcursul discuţiilor au fost eluci-
date realizările  înregistrate de R. Moldova în procesul 
de reformare a sectorului justiției. La fel, s-a reiterat 
necesitatea avansării în calea reformelor pentru fiecare 

pilon al strategiei: sistemul judecătoresc, justiția penală, 
accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești, 
integritatea actorilor sectorului justiției, rolul justiției în 
dezvoltarea economică, respectarea drepturilor omului 
și sectorul justiției bine coordonat, bine administrat și 
responsabil.

De asemenea, a fost prezentat un raport privind 
consolidarea reformelor din sectorul justiției  în statele 
membre ale PaE. Discuțiile s-au axat pe schimbul de 
experiență și expertiză între participanți, fiecare rapor-
tare fiind urmată de o rundă de întrebări. Mai apoi, a 
fost prezentat un proiect elaborat de Republica Slovacă 
privind reformarea sistemului penitenciar.

Potrivit Ministerului Justiției, la finalul reuniunii au 
fost stabilite prioritățile cu identificarea unor noi teme 
și agende de lucru  preconizate pentru următoarele re-
uniuni ale Panelului privind Cooperarea Judiciară din 
cadrul Platformei 1 a Parteneriatului Estic din perioada 
2014-2017.

Cor. DREPTUL

Reforma justiției discutată la 
Chișinău la cea de-a doua Reuniune a 

Parteneriatului Estic

Judecătorii vor primi locuinţe 
la preţ redus

D oi deputați ai Gosdumei rusești au 
propus ca migranții care intră pe te-

ritoriul rus fără viză să fie obligați să procure 
un permis de ședere special în valoare de 30 
de mii de ruble.

Un proiect de lege în acest sens e deja defi-
nitivat, el va fi inclus în agenda parlamentului 
rus după ce va fi avizat de experți. Autorii do-
cumentului în cauză propun introducerea unui 
permis  migrațional special, 
care ar confirma capacitatea 
de plată a migrantului în caz 
de deportare. La ieșirea de pe 
teritoriul Rusiei acest permis 
va fi închis. Autorii respecti-
vului proiect de lege conside-
ră că adoptarea lui  va dimi-
nua situația criminogenă, va 
aduce bugetului 225 de mili-
arde de ruble și va contribui 
la „păstrarea integrității teri-
toriale a Federației Ruse”.

După datele oferite de 
cei doi deputați, în 2011, din 
Rusia au fost deportați 28 de 
mii, iar în 2012 - 35 de mii de 
persoane. Asta, în situația în 
care, după cum menționează 
autorii proiectului, deportarea unui migrant 
costă statul rus 30-40 de mii de ruble. Con-
form afirmației deputaților, aceste cheltuieli 
diminuează efectul benefic pentru economia 
statului în urma muncii migranților din străi-
nătate. În afară de asta, deputații au subliniat 
că circa 2,5 milioane de migranți anual sînt 
supuși sancțiunilor administrative.

În același timp, experții chestionați au fost 
unanimi în părerea că măsurile propuse au un 
caracter discriminatoriu față de migranți, fi-
indcă proiectul de lege, de facto, îi recunoaște 
pe toți ca fiind predispuși a încălca legea. „Aș 
vrea foarte mult ca autorilor acestui proiect 
de lege, la intrarea în altă țară, la fel, să li se 
ceară o sumă nu prea mare în valoare de 30 
de mii de euro sau dolari în caz că ei acolo 
ar putea ceva să încalce”, a declarat șeful co-

mitetului „Asistența civică” («Гражданское 
содействие») Svetlana Gannușkina.

Ideea de a obliga migranții să-și achite  
singuri expulzarea din Rusia deja s-a discutat, 
însă șeful Serviciului Federal de Migrațiune 
Konstantin Romodanovskii n-a susținut-o. 
Conform spuselor sale, nimeni, deocamdată, 
n-a putut în mod clar să argumenteze nece-
sitatea creării unui astfel de mecanism. Pe 

lîngă asta, demnitarul a salutat anularea regi-
mului liberalizat de vize cu un șir de țări, pre-
conizată pentru 2015 și intrarea pe teritoriul 
Federației Ruse doar în baza pașapoartelor 
naționale.

În 2012, în Rusia au intrat circa 16 milioa-
ne de oameni. Aproape un milion și jumătate 
dintre ei au obținut permisul de angajare în 
cîmpul muncii. În baza unor date neoficiale, 
încă 3-7 milioane de migranți lucrează ile-
gal pe teritoriul Rusiei, iar din 2013 au intrat 
în vigoare amendamentele la legislație care 
complică obținerea permisului la angajarea în 
cîmpul muncii. În special, acum gastarbeite-
rii vor trebui să susțină un test la cunoașterea 
limbii ruse. În mediu, un astfel de test din 
prima tentativă nu-l poate susține fiecare al 
zecelea migrant.

Migranţii vor procura permis de 
şedere în Rusia

G uvernul a aprobat, într-o şe-
dinţă  ce a avut loc recent, o 

hotărîre, prin care a numit în funcție 
un nou viceministru al Justiției. Este 
vorba de Sabina Cerbu, fost șef de 
Cabinet al ministrului Justiției Oleg 
Efrim. De asemenea, Executivul l-a 
reconfirmat în funcție pe viceminis-
trul Vladimir Grosu, potrivit Minis-
terului Justiţiei. 

 Sabina Cerbu are 27 de ani, a 
obținut licența la Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din Moldova 
în 2008, unde în prezent își face stu-
diile de doctorat și predă, în calitate 
de lector universitar, la Catedra de 
Drept Civil. Anterior, ea a obținut 
titlul de master în Drept la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, precum 
și cel de master european în Drept și 
Economie, la Universitatea din Rot-
terdam, Olanda, și Universitatea din 
Bologna, Italia. De asemenea, a fă-
cut un șir de stagii profesionale, in-
clusiv în cadrul Congresului SUA, 
la Camera Reprezentanților. Sabi-
na Cerbu a ocupat postul de șef al 
Cabinetului ministrului Oleg Efrim 
în perioada iunie 2011 - mai 2013, 
iar pînă atunci a oferit Ministerului 
Justiției servicii de consultanță, în 
cadrul unui proiect al Programului 
Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare 
(PNUD Moldova). Este căsătorită. 
Vorbește fluent, pe lîngă limba ro-
mână, engleza, franceza și rusa.  

Nici Vladimir Grosu nu are un 

CV mai puţin impunător, devenind 
viceministru al Justiției în iunie 
2011, iar pînă atunci a fost, timp 
de aproape cinci ani, agentul gu-
vernamental al Republicii Moldova 
la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. Vladimir Grosu are 37 de 
ani, a absolvit Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din Moldo-
va în 1997, iar în 2000 a obținut 
titlul de master. Tot aici a susținut, 
în 2003, teza de doctor în drept și 
este, pînă în prezent, profesor de 
drept penal comparat și drept pe-
nal internațional. Este căsătorit și 
are doi copii. Vorbește patru limbi 
străine – rusa, franceza, engleza și 
spaniola.

 De menţionat că membrii Ca-
binetului de miniștri au susținut 
unanim numirea acestor persoane 
pentru funcţiile vizate și fără nici o 
obiecție.

 Totodată, Guvernul a numit sau 
reconfirmat în funcții un șir de alți 
viceminiștri, la Ministerul Econo-
miei, Ministerul Finanțelor, Minis-
terul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, Ministerul Afacerilor In-
terne și altele, ocazie cu care prim-
ministrul Iurie Leancă i-a felicitat 
pe cei nominalizați la aceste funcții, 
îndemnîndu-i să se încadreze plenar 
în activitățile pe care noul Executiv 
și le-a asumat prin programul său 
de activitate.

Cor. DREPTUL 

Ministerul Justiţiei are 
un nou viceministru
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M inistrul Afacerilor 
Interne Dorin Re-

cean a avut, recent, o întreve-
dere cu noul director al Sec-
ţiei justiţie penală şi organe 
de drept al Ambasadei SUA 
în Moldova Don Carrol.

Cum e și firesc, discuțiile 
au început cu felicitarile din 
partea ministrului Recean 
adresate oaspetelui, cu oca-
zia numirii sale în funcţia 
pe care o deține, remarcînd 
importanța contribuţiei şi 
asistenţei pe care Amba-
sada SUA le acordă întru 
soluționarea pro-
blemelor cu care se 
confruntă organele 
afacerilor interne, 
precum şi aportul 
Guvernului SUA  în 
procesul reformator 
al instituției.

Potrivit Direcției 
Informare și Relații 
Publice a MAI, mi-
nistrul D. Recean a 
solicitat susţinerea 
şi cooperarea multilaterală a 
Ambasadei SUA în domenii 
precum, prevenirea şi comba-
terea traficului şi consumului 
de droguri, asistenţa privind 
dezvoltarea Laboratorului 
ADN şi analizei ADN: cre-
area unei baze de date dacti-
loscopice în cadrul Direcţiei 
Tehnico-Criminalistică în 
vederea impulsionării pro-
cesului de aliniere a acestora 
la condiţiile şi cerinţele in-
ternaţionale a unei instituţii 
poliţieneşti bine dezvoltate; 
intenţia autorităţilor SUA 
de a acorda suport financiar 
pentru Direcţia Chinologică 
a MAI; crearea în cadrul Sălii 
mari de şedinţe a MAI a unui 
centru polivalent modern 
de instruire continuă pentru 
organizarea conferinţelor şi 
seminarelor internaţionale 
cu participarea efectivului 
MAI; proiect-pilot privind 
amenajarea şi dotarea tehni-
că a unui comisariat de poliţie 
teritorial conform standarde-

lor internaţionale şi testarea 
procesului de reformă la ni-
vel local; schimb de experi-
enţă privind evaluarea criteri-
ilor de apreciere a activităţii 
poliţiei şi angajaţilor MAI; 
continuarea dezvoltării Cen-
trului chinologic şi dotarea 
corespunzătoare a acestuia 
conform standardelor inter-
naţionale; lansarea proiectu-
lui de asistenţă „Lina a II-a 
de apărare”, destinat dotării 
punctelor comune de trecere 
la frontieră cu detectoare de 
substanţe radioactive; efectu-

area vizitelor de documentare 
între cele două părţi; schim-
bul de experienţe în dome-
niul relaţiilor internaţionale 
şi managementul proiectelor; 
cooperarea în domeniul in-
struirii academice; schimb de 
experienţă în domeniul Poli-
ţiei de Frontieră.

Ministrul de Interne a re-
marcat importanța evenimen-
tului, menţionînd că SUA au 
fost şi rămîn în continuare 
un partener strategic pentru 
Republica Moldova.

La rîndul său, Don Car-
rol a dat aprecieri înalte pro-
cesului de cooperare cu MAI 
şi a menţionat că va sprijini 
în continuare eforturile in-
stituţiei în dezvoltarea capa-
cităţilor sale de combatere 
a criminalităţii şi asigurării 
ordinii de drept, iar dome-
niile de asistenţă din partea 
experţilor SUA vor fi diver-
sificate şi mai mult.

L.D.

Ministrul moldovean de Interne a 
avut o întrevedere cu noul director 
al Secţiei justiţie penală şi organe 

de drept al Ambasadei SUA în 
MoldovaR ecent, membrii Consiliului pen-

tru prevenirea şi combaterea dis-
criminării şi-au ales preşedintele. Astfel, 
Oxana Gumennaia a 
fost votată în unani-
mitate în funcţia re-
spectivă, pe un man-
dat de patru ani.    

Potrivit noului 
preşedinte, consiliul 
va putea fi funcțional 
începînd din această 
toamnă, cînd vor 
activa din oficiu. 
Precizăm faptul că 
în cadrul instituţiei 
respective vor putea 
fi angajate  cel mult 
20 de persoane. 

După cum e şi 
de înţeles, structura 
în cauză va moni-
toriza situaţiile de 
discriminare –  iden-
tificarea celor mai 
discriminate pături din societate, cum 
ar fi persoanele cu dizabilități, hărțuirea 
la locul de muncă a femeilor din cauza 

concediilor de maternitate etc. De altfel, 
combaterea acestui fenomen este priori-
tatea numărul unu pentru Consiliul anti-

discriminare.
Menţionăm că prima vizită de lucru 

în domeniul politicilor de discriminare 

va fi efectuată în România, acolo unde o 
instituţie similară activează de mai bine 
de peste 10 ani, unde membrii Consiliu-

lui anti-discriminare vor 
învăța de la experții ro-
mâni cum să apere mai 
eficient cetățenii.

Important e şi faptul 
că în viitorul apropiat, 
consiliul va lansa o li-
nie telefonică pentru toți 
cetățenii care s-au con-
fruntat cu cazuri de dis-
criminare, iar costurile 
de întreținere vor fi aco-
perite de către Guvernul 
Republicii Moldova. 

Potrivit Legii cu 
privire la asigurarea 
egalității, consiliul va 
avea rolul de a reprezen-
ta cetățenii discriminați 
în instanțele de jude-
cată și va putea oferi 
recomandări în ceea ce 

privește îmbunătățirea politicilor din 
domeniu.

C. D.

C orupţia este o infracţiune care are caracter ascuns şi 
aceasta o face să fie mai apropiată de crima organi-

zată. Această părere aparţine lui Alberto Perduca, pro-
curor şef-adjunct în Torino, Italia şi a fost exprimată în 
cadrul unei conferinţe internaţionale. De menţionat că 
expertul a venit la Chişinău, alături de specialişti din 
alte ţări, pentru a împărtăşi din experienţa lor în ceea 
ce priveşte combaterea corupţiei.

Cazurile de corupere sînt percepute ca infracţiuni 
minore şi, din această cauză, anchetatorii renunţă la 
ele. Pentru a evita astfel de situaţii, procurorii şi an-
chetatorii trebuie să conlucreze. Corupţia este dificil 
de anchetat, deoarece niciuna din părţile implicate nu 
are interesul ca aceasta să fie descoperită, a subliniat 
procurorul.

Alberto Perduca a precizat că nu doar oferirea bani-
lor este considerată corupţie, ci şi acordarea funcţiilor 
sau, de exemplu, finanţarea campaniilor electorale în 
scopul de a obţine beneficii ulterior, iar actele de co-
rupţie au loc la toate nivelurile.

Prezent la eveniment, directorul Asociaţiei Barou-
rilor Americane (ABA) „Iniţiativa pentru Supremaţia 
Legii” Richard Grawey a remarcat că experţii internaţionali 
vor împărtăşi din experienţa lor privind combaterea corupţi-
ei şi vor încerca să identifice problemele cu care se confruntă 
colegii lor din Moldova.

Pe de altă parte, specialiştii români susţin că România 
este un bun exemplu pentru statul noastru în ceea ce privește 
lupta cu corupția. 

Cristi Danileț, membru al Consiliului Superior al Magis-
traturii din România, a spus că în ţara sa, pînă în 2004, nu 

existau dosare cu politicieni corupți, iar în ultimii 7 ani, pen-
tru fapte de corupție, au fost trimise în judecată 5 mii de per-

soane, jumătate dintre acestea cu funcții publice importante.
În opinia sursei citate,  pentru a obține rezultate în lup-

ta contra corupției e nevoie de voință politică, reformarea 
instituțiilor și o justiție independentă.

Precizăm că evenimentul respectiv a fost organizat de 
ABA Moldova, cu sprijinul Academiei Internaţionale Anti-
corupţie, a Ambasadei SUA şi a Ambasadei Italiei la Chişi-
nău.

Cor. DREPTUL

Consiliul anti-discriminare și-a ales 
președintele

Corupţia este asemenea crimei organizate

R evista ,,Forbes” a publicat clasamen-
tul celor mai liniştite ţări de pe Pămînt, 

realizat de Institutul pentru Economie şi Pace 
de la New York. Organizaţia a strîns în acest 
scop o mare cantitate de date calitative şi can-
titative şi a acordat fiecărei ţări un indice mon-
dial de linişte şi siguranţă.

Datele privesc gradul de siguranţă internă 
şi de militarizare, numărul de conflicte şi de 
omucideri pe teritoriul ţării respective, precum 
şi implicarea statului în conflicte externe. 

În funcţie de aceste coordonate, Islanda, 
ţară cu 320 000 de locuitori, cu o densitate 
a populaţiei de 3,1 locuitori/km2, situată în 
apropierea cercului polar, ocupă primul loc. În 
Islanda există stabilitate politică, rata omuci-
derilor este scăzută, iar în închisori sînt puţini 
deţinuţi. 

Ea este urmată, în ordine, de Danemarca, 
Noua Zeelandă, Austria, Elveţia, Japonia, Fin-
landa, Canada, Suedia, Top - 10 fiind încheiat 
de Belgia. 

Marile puteri şi ţările emergente nu stau 
deloc bine în acest clasament: Statele Unite se 
află pe locul 100 (din 162), China - 101, Africa 
de Sud - 121, Turcia - 134, India - 141, Rusia 

- 155, Brazilia - 81, Franţa - 53 şi Marea Brita-
nie - 44. Singura excepţie este Germania, care 
ocupă poziţia a 15-a. 

La sfîrşitul clasamentului se regăsesc ţările 
în care au loc permanent conflicte sau în care 
sînt zilnic înregistrate victime ale terorismului. 
Printre ele, Pakistan - 157, Irak - 159, Siria - 
160 şi Somalia - 161. Cea mai periculoasă ţară 
rămîne a fi, deocamdată,  Afganistan, potrivit 
clasamentului apărut în ,,Forbes”.

Topul celor mai liniștite țări 
din lume

E xportatorii de nuci nu ar mai trebui să 
prezinte Serviciului Vamal certifica-

tele de confirmare a originii mărfii, eliberate 
de primării, ci doar declaraţia pe propria răs-
pundere şi actul de achiziţie puţin modificat. 
Este una dintre concluziile studiului ,,Achi-
ziţia de la persoane fizice a fructelor şi legu-
melor în stare proaspătă în scop de export pe 
pieţele UE”, realizat de Asociaţia Businessu-
lui European şi discutat în cadrul unei mese 
rotunde.

Studiul a scos la iveală constrîngerile în 
procesul de export al fructelor şi legumelor 
proaspete. Este vorba despre prezentarea la 
Serviciul Vamal a certificatului constatator al 
originii producției, pe care autorităţile locale 
nu-l pot elibera. Asta pentru că acest lucru nu 
este prevăzut în niciun act legal. 

Participanții la masa rotundă au declarat 
că Serviciul Fiscal de Stat va modifica actul 
de achiziţie, adăugînd informaţii spre pre-
zentare Serviciului Vamal, care va elimina 
din lista actelor necesare documentele ce 
demonstrează originea mărfurilor eliberate 
de primării.

Tudor Dabija, şef adjunct al Departa-
mentului Venituri şi Control Vamal din ca-
drul Serviciului Vamal, a spus că în cazul în 
care certificatul  de origine a mărfurilor va fi 
eliberat cu abateri referitoare la proveniența 
acestuia, ,,Republica Moldova riscă să piar-
dă preferințele acordate de UE. Un caz simi-
lar a avut loc în perioada 2005-2006, cînd a 
fost sistat exportul de mere pe piața CSI”, a 
menționat Tudor Dabija.

Mai puţină birocraţie la exportul de nuci 
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Î n perioada vacanței crește riscul 
producerii accidentelor și conflic-

telor violente cu participarea sau victi-
mizarea copiilor și adolescenților. Acest 
fapt a dictat necesitatea desfășurării 
unei  campanii de informare a copiilor 

în ceea ce privește protejarea drepturi-
lor lor.

În această arie de preocupări, Mi-
nisterul Afacerilor Interne în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei, a desfăşurat în 
perioada 24-31 mai, curent, campania 

,,Un copil informat – un copil protejat”. 
Potrivit Direcției Informare și 

Relații Publice a MAI, scopul campa-
niei rezidă în pregătirea elevilor pentru 

perioada estivală, și vizează informarea 
copiilor privind securitatea personală, 
diminuarea violenţei, eradicarea victi-
mizării copiilor și reducerea riscurilor 
de accidente în timpul liber – în stradă, 
la scăldat, în condiții casnice.

Astfel, în cadrul campaniei, în 1144 
instituţii de învăţămînt preuniversitar 
din țară, poliţişti, pompieri și salvatori 
din subdiviziunile MAI au desfăşurat 
1379 sesiuni de informare. Ca rezultat, 
au fost instruiţi 164 968 copii, dintre 
care 44 158 sînt elevi ai claselor a I- 
IV-a; 58 564  sînt elevi ai claselor a V- 
IX-a; 20 454  sînt elevi  ai claselor a 
X- XII-a.

Pentru buna desfăşurare a campani-
ei, au fost elaborate suporturi de curs, 
coordonate cu Ministerul Educaţiei.

În perioada desfăşurării campaniei 
„Un copil informat – un copil protejat” 
s-a reuşit informarea elevilor, stabili-
rea unei relații de încredere între elevi, 
profesori, salvatori și polițiști. Activi-
tăţile informativ-educative se vor extin-
de în cadrul taberelor de odihnă şi între-
mare a sănătăţii copiilor, pe parcursul 
întregii veri.

L.D.

M inisterul Afacerilor Interne (MAI) intenţionează să 
angajeze în următoarele trei luni 2400 de cetăţeni 

ai Republicii Moldova. Astfel, absolvenţii universităţilor şi 
colegiilor pot deveni salvatori, pompieri, poliţişti de frontieră, 
poliţişti sau funcţionari publici în cadrul aparatului central al 
ministerului. 

Potrivit Direcţiei 
Relaţii Publice a MAI, 
cele 2400 de locuri de 
muncă vacante în ca-
drul instituţiei acoperă o 
gamă largă de profesii şi 
specializări – de la per-
soane cu studii medii, la 
şoferi, lăcătuşi, ingineri, 
jurişti, economişti, contabili, specialişti IT, comunicatori, so-
ciologi, specialişti în resurse umane, relaţii internaţionale şi 
alte profesii. 

MAI anunță că din totalul funcţiilor vacante, peste 800 
sînt deja deschise pentru concurs, săptămînal, pe site-ul ofici-
al al MAI vor fi amplasate anunţuri despre concursul privind 
suplinirea funcţiilor vacante. 

Ministerul Afacerilor Interne oferă în subdiviziuni o cari-
eră cu creștere stabilă salarială și de grad, cu pensionare tim-
purie și pregătire profesională căutată pe piața muncii după 
finisarea carierei. Majoritatea locurilor de muncă sînt în afara 
Chișinăului – unde vor avea domiciliul viitorii angajați.

L.D.

MAI intenţionează 
să angajeze 2400 de 

persoane

Rezultatele campaniei „Un copil informat – 
un copil protejat”

D eşi s-au sfîrşit, de la o vreme încoa-
ce, examenele de bacalaureat dau 

mari bătăi de cap atît autorităţilor, cît şi ele-
vilor, precum şi părinţilor acestora. Au fost 
întreprinse măsuri care mai de care, pentru a 
diminua copiatul la examenele de BAC, dar 
şi pentru a impiedica mituirea profesorilor. 
Cu toate acestea, se pare că rezultatele nu 
sînt pe măsura 
aşteptărilor. Ce 
e de făcut?

În acest sens, 
Institutul pentru 
Dezvoltare şi 
Iniţiative Soci-
ale ,,Viitorul”, 
în parteneriat 
cu Friedrich-
Ebert-Stiftung a 
elaborat o nouă 
ediţie a Buleti-
nului Social cu 
genericul „Epo-
peea bacalaure-
atului: În căutarea unei soluții imposibile”. 
Lucrarea este scrisă de Sergiu Lipcean, ex-
pert IDIS „Viitorul”. 

În cadrul cercetării, autorul  analizează 
circumstanțele specifice BAC-ului din acest 
an, urmărind traseul acțiunilor întreprinse 
de autoritățile abilitate în gestionarea BAC-
ului. La finalul lucrării, autorul propune 
soluții și impactul acestora pe termen lung 
asupra ameliorării situației în raport cu ma-
nagementul BAC-ului.

Potrivit unui comunicat al IDIS ,,Viito-
rul”, expertul consideră că partea tehnică, 
ce ţine de funcționalitatea echipamentelor 
video reprezintă în special un punct vulne-
rabil. Chiar dacă admitem că BAC-ul s-ar 
desfășura fără probleme majore din punct de 
vedere organizațional, aceasta nu garantează 
eliminarea problemelor sistemice în proce-
sul de evaluare a absolvenților de licee. 

Autorul subliniază că noua modalitate de 
susținere a testelor la BAC, anunțată de că-
tre Ministerul Educației (ME), privind utili-

zarea echipamentelor de supraveghere video 
la nivel național, precum și aplicarea unor 
alte mijloace tehnice în scopul anihilării co-
piatului, a fost contestată, iar instituţia dată 
este dur criticată pentru ineficiența refor-
melor promovate. În acest context, BAC-ul 
este calificat, cel puțin de unii, drept un alt 
eșec înregistrat de ME într-un șir de reforme 

inoportune pentru sistemul educațional din 
Republica Moldova și o dovadă în plus care 
atestă gestionarea ineficientă a domeniului 
aflat în competența sa.

Totodată, S. Lipcean analizează opinii-
le care sugerează implicarea universităților 
în acest proces, fie prin organizarea și 
desfășurarea nemijlocită a BAC-lui, fie prin 
introducerea unor probe de admitere sub di-
verse forme, care ar îndeplini aceeași funcție 
de verificare a cunoștințelor și competențelor 
candidaților, urmărindu-se crearea unor su-
pape de siguranță și diminuînd valoarea note-
lor de BAC. Reieșind din discursul promovat 
de universități, această soluție pare justifica-
tă din moment ce există pretenții la calitatea 
pregătirii absolvenților de liceu. Prin ur-
mare, universităților li s-ar oferi șansa să-și 
selecteze viitorii studenți. Introducerea exa-
menelor de admitere în universități ar crește 
costurile pentru adepţii încălcărilor regulilor 
şi ar diminua miza BAC-ului.

Cor. DREPTUL

Bacalaureat: În căutarea unei 
soluții imposibile

P entru ca organizaţiile societăţii civile 
să devină durabile acestea trebuie să 

deţină fonduri de rezervă nerestricţionate, pe 
care ar putea să le acceseze în perioada cînd 
nu au proiecte şi finanţări străine. Sugestia 
aparţine Ludmilei Ungureanu, lider de echi-
pă în Programul de Consolidare a Instituţiilor 
Statului de Drept (ROLISP).

Ludmila Ungureanu a declarat, în cadrul 
unui cluster club, că toate organizaţiile negu-
vernamentale din Republica Moldova au şi vor 
avea situaţii cînd multe din cheltuieli nu vor 
fi acoperite de donatori. Donatorii au dreptul 
să spună că anumite categorii de costuri nu le 
pot acoperi. Pentru aceste situaţii ONG-urile 
trebuie să aibă şi alte fonduri, în afară de cele 
restricţionate de donatori.

„Orice organizaţie este restricţionată din 
cauza politicilor pe care le promovează do-
natorii. De aici rezultă şi faptul că angajaţii 
organizaţiilor nu primesc salarii pentru că do-
natorii nu oferă astfel de surse. Mulţi donatori 

refuză să acopere cheltuieli de audit intern sau 
alte cheltuieli de informare a beneficiarilor şi, 
de aceea, este necesar ca organizaţiile să aibă 
fonduri nerestricţionate, pe care să le poată 
folosi”, a  menţionat Ludmila Ungureanu.

Specialistul în dezvoltarea ONG-urilor a 
mai spus că lipsa fondurilor de rezervă este 
una din cele mai mari deficienţe ale organi-
zaţiilor neguvernamentale din Republica Mol-
dova. În lipsă de resurse financiare, organiza-
ţiile neguvernamentale nu au nicio putere de 
decizie cu privire la anumite cheltuieli.

Potrivit Ludmilei Ungureanu, fondurile 
de rezervă pot fi instituite prin prestarea unor 
servicii de către ONG-uri, ceea ce va facilita, 
totodată şi angajarea în cîmpul muncii a be-
neficiarilor.

Evenimentul a fost organizat de Centrul 
de Instruire şi Consultanţă Organizaţională, 
în parteneriat cu Programul Consolidarea 
Societăţii Civile în Moldova, implementat de 
USAID şi FHI360.

Sugestie: ONG-urile ar trebui să se 
asigure cu fonduri de rezervă ca să 

devină durabile

M oldovenii vor vota 
de acasă.  Acest lu-

cru s-ar putea întîmpla odată 
cu eliberarea noului buletin 
electronic de identitate.

Oamenii vor avea posibi-
litate să solicite diverse 
documente sau să depu-
nă declaraţiile pe venit, 
din faţa calculatorului.

Ce-i drept, ,,docu-
mentul” electronic ar 
putea să coste dublu 
faţă de cel, cu care ne-
am obişnuit.

În primele 100 de 
zile de la învestirea Gu-
vernului, Ministerul Tehnolo-
giei îşi propune să elibereze 
un nou act de identitate, care 
va conţine toate informaţiile 
în format electronic. Un ast-
fel de buletin va fi de mări-
mea unui card bancar şi va 
conţine semnătură digitală. 

Cei care vor dori să nu mai 
bată uşile instituţiilor de stat 
după diferite acte, vor trebui 
să aibă şi un calculator. Şi 
asta pentru că buletinul elec-
tronic poate fi folosit doar cu 

un un întreg echipament.
Din faţa calculatorului, 

moldovenii vor putea să so-
licite diferite acte eliberate 
de Oficiul Stare Civilă, să 
depună declaraţii pe venit şi 
chiar să voteze.

Pînă vor ajunge să uite 

de cozile de la ghişeu, mol-
dovenii mai au de aşteptat. 
Deocamdată, doar servicii-
le oferite de întreprinderea 

,,Registru” sînt disponibile 
on-line. Nu se ştie şi cît vor 

costa noile acte. Autori-
tăţile nu exclud că preţul 
ar putea fi dublu faţă de 
buletinul obişnuit. Mol-
dovenii plătesc acum 130 
de lei pentru perfectarea 
buletinului de identitate. 
Recent, Republica Mol-
dova a aderat la Directo-
riul cheilor publice al Avi-
aţiei Civile Internaţionale, 

care garantează eliberarea 
actelor de identitate după 
standardele europene de se-
curitate. Astfel, autorităţile 
din cele 38 de state membre 
pot verifica mai uşor cazuri-
le de trecere a frontierei cu 
acte false.

Moldovenii vor vota de acasă
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎngĂ

? Cunosc o familie în care soţii nu au avut şi 
nu au intenţia de a o forma, dar au creat-o pen-
tru realizarea unor alte interese. Cine poate să 
anuleze asemenea căsătorii şi în ce cazuri? 

Topală V.,
r-n Orhei

Conform articolulului 41 
din Codul familiei,  instan-
ţa judecătorească va declara 
nulă căsătoria dacă aceasta a 
fost încheiată cu încălcarea 
prevederilor art.11, 13, 14 sau 
15 din acelaşi cod şi  a fost 
încheiată cînd soţii sau unul 
dintre ei nu a avut intenţia de 
a crea o familie (căsătorie fic-
tivă). Potrivit art.42 din Codul 
familiei, dreptul de a cere de-
clararea nulităţii căsătoriei îl 
au următoarele persoane:

a) soţul minor, părinţii lui 
(tutorii), autoritatea tutelară 
sau procurorul, dacă căsătoria 
a fost încheiată de o persoană 
care nu a atins vîrsta matri-
monială şi această vîrstă nu a 
fost redusă în modul stabilit. 
După atingerea de către so-
ţul minor a vîrstei de 18 ani, 
dreptul de a cere declararea 
nulităţii căsătoriei îi aparţine 
numai lui;

b) soţul ale cărui drepturi 
au fost încălcate prin încheie-
rea căsătoriei, precum şi pro-

curorul în cazurile viciului de 
consimţămînt;

c) soţul care nu a ştiut des-
pre existenţa impedimentelor 
la căsătorie, tutorele soţului 
declarat incapabil, soţul din 
căsătoria precedentă nedes-
făcută, alte persoane ale căror 
drepturi şi interese au fost le-
zate în urma căsătoriei înche-
iate cu încălcarea prevederi-
lor art.15 din Codul familiei 
refertior la impedimentele la 
căsătorie, precum şi autorita-
tea tutelară sau procurorul, în 
cazurile menţionate mai sus;

d) soţul de bună-credinţă 
şi procurorul, în cazul în care 
a fost încheiată o căsătorie 
fictivă.

Examinarea cererii pri-
vind declararea nulităţii că-
sătoriei încheiate cu un minor 
care nu a atins vîrsta matri-
monială sau cu o persoană 
declarată incapabilă are loc 
cu participarea obligatorie a 
reprezentantului autorităţii 
tutelare.  

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(iunie 2013,  nr. 23(474)

&

P aşaportul  cetăţeanu-
lui Republicii Mol-

dova se eliberează, la cerere, 
cetăţenilor țării noastre care 
întrunesc condiţiile prevăzu-
te de legislaţia naţională în vi-
goare şi nu se află în una din-
tre situaţiile de suspendare a 
dreptului la libera circulaţie 
în străinătate. Valabilitatea 
paşaportului este stabilită, 
după cum urmează:

1) pentru copiii sub 7 ani 
pe un termen de 4 ani;

2) pentru cetăţenii peste 7 

ani pe un termen de 7 ani;
3) pentru cetăţenii, ale 

căror amprente digitale tem-
porar nu pot fi prelevate, pe 
un termen de 12 luni.   

Cererea pentru eliberarea 
paşaportului se depune de 
solicitant, în țară, la subdivi-
ziunile ÎS CRIS „Registru”, 
iar în străinătate, la misiunile 
diplomatice şi oficiile consu-
lare ale Republicii Moldova 
(MDOC). În lipsa MDOC 
în statul de reşedinţă al so-
licitantului, cererea respec-
tivă poate fi depusă la orice 
MDOC.  În cazul minorilor 
şi persoanelor plasate sub 
tutelă sau curatelă, în calitate 
de solicitant acţionează re-
prezentantul legal al acestuia, 
cu condiţia prezenţei obliga-
torii a persoanei reprezentate. 
Pentru persoanele imobiliza-
te şi pentru care prelevarea 
amprentelor digitale nu este 
obligatorie sau este imposi-
bilă, cererea poate fi depusă 
prin reprezentant. Pentru 
copiii rămaşi fără ocrotirea 
părintească sau aflaţi la în-
treţinerea statului cererea se 
depune, corespunzător, de 
autoritatea tutelară sau de 
administraţia instituţiei re-
spective.

Cetăţenii Republicii Mol-
dova pot obţine două paşa-
poarte valabile, cu condiţia că 
datele titularului din acestea 
vor fi identice. Cererea pen-
tru eliberarea paşaportului 
se depune de către solicitant, 
fiind însoţită de următoarele 
documente:

1) actul de identitate de 
uz intern valabil – pentru 
persoanele cu domiciliul sau 
reşedinţa în Republica Mol-
dova.  Buletinul de identitate 
provizoriu şi paşaportul de 
tip sovietic (modelul 1974) 
trebuie să fie însoţite de cer-
tificatele de stare civilă. În 

cazul actului de identitate 
de uz intern nevalabil sau în 
lipsa acestuia, cererea pentru 
eliberarea paşaportului se 
admite numai în cazul depu-
nerii concomitente a cererii 
pentru eliberarea buletinului 
de identitate;

2) paşaportul anterior, 
dacă există; sau

3) declaraţia de pierdere 
sau furt al paşaportului;

4) documentul care atestă 
grupa sangvină, după caz;

5) dovada achitării taxe-

lor şi a tarifelor stabilite pen-
tru eliberarea paşaportului.

În cazul cetăţenilor care 
au obţinut autorizarea pentru 
emigrare sau care sînt deja 
stabiliţi cu domiciliul în stră-
inătate, suplimentar, se pre-
zintă, după caz:

a) documentele de stare 
civilă (certificatele de naş-
tere, inclusiv ale copiilor; 
certificatul de schimbare a 
numelui şi/sau a prenumelui; 
certificatul de căsătorie; cer-
tificatul de divorţ; certificatul 
de deces al soţului/soţiei; ex-
trasul de pe actul de căsătorie 
în cazul persoanelor care au 
desfăcut căsătoria în străină-
tate şi în statul respectiv nu 
este prevăzută eliberarea cer-
tificatului de divorţ; avizul cu 
privire la anularea, rectifica-
rea şi/sau completarea actului 
de stare civilă);

b) avizul privind recu-
noaşterea cetăţeniei Republi-
cii Moldova sau adeverinţa 
privind dobîndirea cetăţeniei 
Republicii Moldova sau altă 
dovadă a apartenenţei la ce-
tăţenia Republicii Moldova, 
dacă nu au obţinut anterior 
acte de identitate ale Repu-
blicii Moldova;

c)  paşaportul cetăţeanu-
lui străin (în cazul persoanei 
care deţine cetăţenia altui 
stat);

d) documentele eliberate 
de autorităţile străine ce ates-
tă stabilirea domiciliului în 
străinătate.  

În cazul eliberării paşa-
portului persoanei minore 
sau celei plasate sub tutelă 
sau curatelă, suplimentar se 
prezintă: 

a)  actul de identitate al 
reprezentantului legal; 

b) decizia autorităţii tute-
lare (în cazul persoanelor pla-
sate sub tutelă sau curatelă); 

c)  în cazul mamei solita-

re, documentul ce atestă acest 
statut eliberat de organele de 
stare civilă; 

d) documentele de stare 
civilă (certificatul de naştere, 
certificatul de schimbare a 
numelui şi/sau a prenumelui 
al minorului sau avizul cu 
privire la anularea, rectifica-
rea şi/sau completarea actului 
de stare civilă, certificatul 
de căsătorie al părinţilor, de 
divorţ sau de deces al părinţi-
lor) în cazul minorilor; 

e)  declaraţia unuia dintre 
reprezentanţii legali, depusă 
în scris în faţa persoanei res-
ponsabile din cadrul subdi-
viziunii ÎS CRIS „Registru”, 
MDOC sau autentificată no-
tarial, din care să rezulte acor-
dul pentru eliberarea paşapor-
tului persoanei reprezentate, 
în cazul părinţilor aflaţi în 
căsătorie, în afara căsătoriei 
sau aflaţi în divorţ dacă în 
hotărîrea instanţei de jude-
cată nu este stabilit părintele 
căruia i-a fost încredinţată 
întreţinerea minorului;

f)  hotărîrea instanţei de 
judecată cu privire la divorţ 
definitivă şi irevocabilă. Pre-
zentarea acestui document 
nu este obligatorie în cazul 
în care este acordul ambilor 
părinţi privind eliberarea 
paşaportului minorului, au-
tentificat la notar sau declarat 
în scris în faţa persoanei res-
ponsabile din cadrul subdi-
viziunii ÎS „CRIS „Registru” 
sau MDOC;

g) declaraţia în scris a pă-
rintelui, căruia i-a fost încre-
dinţat minorul prin hotărîrea 
instanţei de judecată defini-
tivă şi irevocabilă, depusă în 
faţa persoanei responsabile 
din cadrul subdiviziunii ÎS 
CRIS „Registru”, MDOC 
sau autentificată notarial, din 
care să rezulte acordul aces-
tui părinte privind eliberarea 
paşaportului persoanei repre-
zentate.

În cazul copiilor rămaşi 
fără ocrotirea părintească 
sau aflaţi la întreţinerea sta-
tului, reprezentantul acestora 
prezintă suplimentar: în-
dreptarea autorităţii de resort 
privind plasarea copilului în 
instituţia specializată sau de-
cizia autorităţii tutelare pri-
vind recunoaşterea statutului 
de copil fără supraveghere 
părintească; documentul ce 
confirmă funcţia ocupată de 
conducătorul instituţiei sau 
documentul ce confirmă îm-
puternicirile de a reprezenta 
minorul eliberat de autorita-
tea tutelară.

În cazul persoanei imobi-
lizate, se prezintă suplimentar 
2 fotografii 10x15 cm şi color, 
mat, pe fond alb, documentul 
ce confirmă împuternicirile 
de reprezentare şi certifica-
tul medical care atestă starea 
şi imposibilitatea prelevării 
amprentelor digitale (tempo-
rar sau permanent).

 La depunerea cererii pen-
tru eliberarea paşaportului, ti-

tularul se identifică, i se  preia 
imaginea facială şi se supu-
ne procedurii de prelevare a 
amprentelor digitale. Persoa-
nele pentru care prelevarea 
amprentelor digitale este 
fizic imposibilă (permanent 
sau temporar) şi copiii cu 
vîrsta sub 12 ani sînt scutiţi 
de includerea obligatorie a 
amprentelor digitale în paşa-
poarte.  În paşaport se aplică 
semnătura personală a titula-
rului sau a reprezentantului 
legal, cu excepţia minorilor 
cu vîrsta sub 10 ani şi a per-
soanelor care din cauza diza-
bilităţii sau este analfabet, nu 
poate să-şi aplice semnătura 
pe cerere sau pe alte formu-
lare.   Persoana responsabilă 
din cadrul subdiviziunii ÎS 
CRIS „Registru” sau MDOC 
verifică documentele prezen-
tate, în temeiul cărora com-
pletează formularul respectiv, 
care se prezintă solicitantului 
pentru confirmarea datelor 
consemnate, prin aplicarea 
semnăturii în locul rezervat. 
Persoana care a depus o cere-
re pentru eliberarea paşapor-
tului, în schimbul celui decla-
rat pierdut sau furat, şi între 
timp l-a regăsit, este în drept 
să o retragă şi să solicite re-
stabilirea statutului acestuia 
în cazul în care pînă la data 
depunerii declaraţiei de re-
găsire nu a fost confecţionat 
un alt paşaport. În asemenea 
caz, solicitantului i se restitu-
ie parţial suma achitată pen-
tru serviciul prestat. 

În cazul în care se refuză 
eliberarea paşaportului în te-
meiul restricţiilor aplicate în 
condiţiile prevederilor legale 
sau nerespectării condiţiilor 
prevăzute de Regulamentul 
privind eliberarea  actelor 
de identitate şi evidenţa lo-
cuitorilor Republicii Moldo-
va, subdiviziunea ÎS CRIS 

„Registru” sau MDOC este 
obligată în termenul prevăzut 
pentru examinarea cererii să 
informeze în scris solicitan-
tul despre motivele care au 
stat la baza respingerii cererii. 
Examinarea cererii repetate 
se efectuează după lichidarea 
cauzelor care au generat res-
pingerea cererii anterioare. 

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova
(Conform Regulamentului privind eliberarea  actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013)

R ecent, la Geneva s-au desfăşurat lucră-
rile celei de-a 23-a sesiuni a Consiliu-

lui ONU pentru Drepturile Omului (CDO), la 
care Republica Moldova a participat în calitate 
de stat membru.

În cadrul reuniunii, au fost prezentate ra-
poartele anuale şi tematice ale mandatarilor 
speciali ai ONU, inclusiv Raportul privind vi-
zita în Republica Moldova a Grupului de lucru 
ONU privind problema discriminării femeilor 
în legislaţie şi în practică. Documentul evalu-
ează cadrul juridic, instituţional şi de politici în 
domeniul egalităţii gender şi al drepturilor fe-
meilor din Republica Moldova, identificînd bu-
nele practici şi provocările de nivel naţional.

De asemenea, în cadrul sesiunii au fost 
adoptate 29 de rezoluţii şi decizii care vizea-

ză promovarea şi protecţia drepturilor omului, 
printre care rolul libertăţii de opinie şi expri-
mare în abilitarea femeilor; dreptul la educaţie; 
traficul de persoane, în special femei şi copii; 
violenţa împotriva femeilor; integrarea dreptu-
rilor omului în politicile naţionale. Documente-
le în cauză au fost susţinute şi de către Republi-
ca Moldova prin votul acordat în acest sens.

Delegaţia ţării noastre a intervenit în dis-
cuţiile tematice (combaterea traficului de fiin-
ţe umane, dreptul la educaţie, mecanismul de 
Evaluare Periodică Universală), precum şi la 
panelul anual privind drepturile femeilor fo-
cusat asupra bilanţului eforturilor de a elimina 
violenţa împotriva femeilor de la adoptarea 
Declaraţiei şi Programului de Acţiune de la 
Viena (1993).

Moldova a participat la sesiunea Consiliului 
OnU pentru Drepturile Omului
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Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Suruceanu Nicolae”, pentru data de 12 sep-
tembrie 2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ÎCS ,,Sanaveles” SRL privind încasarea datoriei.

 Judecător  nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gospodinov Pavel, pentru data de 16 septembrie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1,,A”), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Gos-
podinova Ecaterina privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şova Mariana, domiciliată: mun. Chişinău, str. N. Titu-
lescu, nr. 49/2, apt. 7, pentru data de 18 septembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 15) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Şova Evghenii 
privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Luiza gafton
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,Emovis Exim” SRL, cu sediul: mun. 
Chişinău, str. Cetatea Albă, nr. 3, apt. 62, pentru data de 4 iulie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Ta-
ghisilc” privind încasarea datoriei.

 Judecător  Luiza gafton
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şarco Olga Valen-
tin, cu ultimul sediu cunoscut: or. Chișinău, str. Voluntarilor, 
nr. 10, of. 156, pentru data de 8 iulie 2013, ora 14.45, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 313) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă 
de Fondos Eduard privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ludmila Ouş
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pulberi Anatolii, 
a.n. 20.02.1963, IDNP – 0961605884601, pentru data de 10 sep-
tembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadovea-
nu, nr. 24/1, bir. 305) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL ,,Imobilmobil” privind repararea prejudiciului material.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente, în conformitate cu art.108 
CPC al RM.

Judecător  Ion Tutunaru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Bugai Viorel, 
domiciliat: or. Soroca, str. A. Mateevici, nr. 4/13, pentru data 
de 5 iulie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Soroca, 
str. Independenţei, nr. 62, sala nr. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Bugai Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  D. gherman
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Adam Vasile, 
a.n. 22.03.1983, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 
Cartuşa, nr. 50, apt. 56, pentru data de 8 iulie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 
19), unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea depusă de 
Condrea Piotr privind încasarea sumei.

Judecător  g. Lungu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Lazarenco Dmitrii Ivan, a.n. 
24.04.1968, domiciliat: satul Brăviceni, Orhei, pentru data de 
28 iulie 2013, ora 9.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Lazarenco Angela privind partajarea averii.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.104 alin.(4), 
art.108 alin.(1), art.269-270 CPC ale RM, solicită prezentarea 
cet. Cebotaru Alexandru, născut pe data de 8 octombrie 1982, 
cu viza de domiciliu în or. Făleşti, str. Bălţului, nr. 9/204, pen-
tru data de 12 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă înaintată de Covalscaia Nadejda privind stabilirea pa-
ternităţii şi încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori în 
sumă bănească fixă.

Judecător  Ion Pâcaleu
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea directorului ÎI 
,,Plugari Iuliana” a cet. Plugari Liliana, domiciliată: satul Bar-
dar, Ialoveni, pentru data de 12 septembrie 2013, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Sanaveles” 
SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Iu. Sciastlivîi

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tighineanu Macrina, cu ultimul domiciliu cunoscut: şos. Hîn-
ceşti, nr. 2, apt. 5, mun. Chişinău, pentru data de 4 septembrie 
2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea exe-
cutorului judecătoresc Doroftei Igor privind schimbarea mo-
dului de executare.

Judecător  nadejda Mazur 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Costin Alexandru, pentru data de 15 iulie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 608) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3781/13, la cererea BC ,,Euro 
Credit Bank” SA, Chişinău privind încasarea sumei.

Judecător  Maria Muruianu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Sumina Irina, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 613) în calita-
te de pîrît în cauza civilă nr. 2-2440/13, la cererea O.M. ,,A.V. 
Capital” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Svetlana Balmuş
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popovici Andrei, 
cu domiciliul în mun. Chişinău, str. N. Dimo, nr. 17/4, apt. 15, 
pentru data de 2 iulie 2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc exami-
narea cererii de chemare în judecată a reclamantului Pagoni 
Domniţa privind încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului 
minor şi determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Exclusiv Trans”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Ceucari, nr. 
6, apt. 22, pentru data de 3 iulie 2013, ora 10.10, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, et. 2, 
bir. 213, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscrip-
ţie), unde va avea loc examinarea cauzei la cererea depusă de 
SA ,,Ştirbu-Auto”, mun. Chişinău privind încasarea datoriei în 
sumă de 33 359,32 lei.

Prezenţa reprezentantului cu procură sau mandat şi referin-
ţă este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi exami-
nată în lipsa părţii absente.

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Cotmun Mobila”, pentru data de 10 sep-
tembrie 2013, ora 9.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 19) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea SRL ,,Tradex” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Covali-Com”, pentru data de 7 octombrie 2013, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea ,,Sanavales” SRL privind încasarea 
sumei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cobas Ion, pentru data de 4 iulie 2013, ora 14.00, 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 
cet. Ţugulschi Constantin privind recunoaşterea dreptului de 
proprietate asupra imobilului.

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 ,,Dumiprim-Impex”, pentru data de 10 iulie 
2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea ÎM ,,Wissmatec” 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 
cet. Seliviorstov Eduard, pentru data de 5 septembrie 2013, 
ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea cet. Andronic Angela privind contestarea paternităţii.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Citaţii în judecată
InVITAŢIE   PEnTRU

PREZEnTAREA OFERTELOR
PRIVIND PROCURAREA SERVICIILOR

DE COLECTARE A DATORIILOR
Termenul limită de depunere a ofertelor - 28.06.2013

ÎM OMF MICROInVEST SRL
anunţă despre intenţia de colaborare cu agenţiile de 

colectare a datoriilor.
MICROINVEST invită persoanele juridice interesate 

să depună ofertele la oficiul MICROINVEST, pe adre-
sa: mun. Chişinău, bdul Renaşterii naţionale, nr. 12, 
et.III.

Oferta trebuie să fie completată cu următoarele docu-
mente:

Certificat de înregistrare (copie);– 
Extrasul de la CÎS (copie) nu mai vechi de 3 luni.– 

Pentru informaţii suplimentare: (022) 25 00 70, Igor 
Gheorghiţa.

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bulat Natalia, 
domiciliată în mun. Chişinău, str. Gheorghe Codreanu, nr. 55, 
pentru data de 12 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73,  bir. 230, în in-
cinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), în calitate 
de pîrît  în cauza civilă intentată de Bulat Valeriu.

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

Judecător       Alexandru Rotari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Bodea Ecaterina, Bodea Veaceslav, Balaur Galina şi 
Cernomoreţ Svetlan, pentru data de 19 iulie 2013, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 504) în ca-
litate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cererii depusă de 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător       Dorin Dulghieru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Princov Vladimir, a.n. 30.06.1981, domiciliat: mun. Chi-
şinău, str. Trandafirilor, nr. 39, apt. 44, pentru data de 8 iulie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 
13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. 
Princova Natalia privind încasarea pensiei de întreţinere a co-
pilului minor.

 Judecător       Luiza gafton
www

  Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Proungur Plus”, pentru data de 2 iulie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 306) 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
reprezentantul reclamantului Şandranovschi Nicolae în nume-
le şi interesul SRL ,,Press-Exim” privind încasarea datoriei, a 
penalităţii contractului şi a cheltuielilor de judecată.

Judecător       Oxana Robu    
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Globa Olga, domiciliată: or. Orhei, 
str. Şciusev, nr. 7, locuitoare a satului Puţuntei, Orhei, pentru 
data de 18 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît/interveni-
ent în cauza civilă intentată de Direcţia Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei Orhei 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 Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Cibotari Valeriu Petru, do-
miciliat în satul Mihăileni, Rîşcani şi Movila Iulia Vitalie, 
domiciliată în or. Drochia, str. Mitropolit Varlaam, nr. 30,,A”, 
pentru data de 6 august 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 4) în calitate de pî-
rîţi în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Easy Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

 Judecător       Ion Rusu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Veveriţa Ana Iaroslav, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. C. Negruzzi, nr. 117, apt. 47, pentru data 
de 19 iulie 2013, ora 8.15, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Ecaterina Buzu 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Zinaida Lupaşcu, doctor în drept, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Lilia gîrla, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Eu-
gen Rîbca, magistru în drept, lector superior, 
Facultatea de Drept, USM; Vladimir grosu, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM;  Ina Dutca, judecător, 
Ciocana; Arina Ilanji, preşedintele Judecăto-
riei Bender; ghenadie Comerzan, judecător, 
Briceni; Alexandru Mandraburca, judecător, 
Şoldăneşti; Vitalie Movilă, judecător, CA Ca-
hul; Alexandru Sandu, judecător, Ialoveni; 
Constantin ghencea, judecător, Cantemir; 
Marcel Soficiuc, preşedintele Judecătoriei 
Soroca; Dorin Munteanu, judecător, Basara-
beasca. 

 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 înde-
pliniţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

T oată lumea are nevoie de încre-
dere. Fără ea nu putem avea re-

laţiile pe care le dorim, nu putem evo-
lua pe plan profesional şi nici măcar 
nu putem face faţă 
momentelor dificile. 
Încrederea în sine 
înseamnă apreci-
erea şi valorizarea 
propriei persoane, 
mai exact, a avea 
o atitudine pozitivă 
faţă de tot ce facem 
bun. Fiind siguri 
de calităţile noas-
tre, sîntem în stare 
să facem tot ce do-
rim. Urmează cîţiva 
paşi simpli pentru a 
cîştiga încrederea în 
sine!

Schimbă-ţi ima-
ginea despre tine

Pentru ca să pri-
meşti respectul şi 
admiraţia celor din 
jur, trebuie să cre-
ezi o imagine nouă 
despre personalita-
tea ta. Dacă eşti o 
persoană modestă 
care nu-şi expune 
niciodată punctul 
de vedere, atunci nici în realitate nu ai 
cum să fii un extrovert care poate in-
teracţiona uşor cu oamenii. Schimbă-ţi 
imaginea despre tine, fii mai încrezută, 
arată-le oamenilor puterea ta şi noua ta 
imagine.

Gîndeşte pozitiv
Majoritatea din noi am fost edu-

caţi să ne concentrăm mai mult asupra 
greşelilor şi defectelor noastre. Nimeni 

însă nu poate obţine încredere în sine în 
felul dat. Încrederea reiese din emoţiile 
noastre pozitive, de asta este important 
să te concentrezi asupa calităţilor şi nu 

a defectelor. Oamenii încrezuţi în sine 
îşi cunosc toate calităţile, dar aleg să 
tragă atenţia asupra celor mai pozitive. 
Fă acelaşi lucru.

Începe cu lucruri mici
Propune-ţi un obiectiv şi concen-

trează-te să te ocupi doar de el. Este im-
portant ca atunci cînd vrei să realizezi 
ceva, nu trebuie să amîni pentru mîine. 
Rezolvat în fiecare zi la timp, planul 

tău va da rezultate, iar rezultatele bune 
cresc întodeauna încrederea în sine.

Propune-ţi obiective mai mari
După ce vezi rezultatele de pe urma 

unor obiective mai mici, este timpul să 
te provoci pe tine însuţi la lucruri mai 
mari. Gîndeşte-te la ceva ce ţi-ar îm-
bunătăţi enorm viaţa, şi împarte obiecti-
vul în bucăţi, rezolvînd în fiecare zi cîte 
una. Orice scop atins, nu face altceva 
decît să-ţi dezvolte cît mai mult încre-
derea în tine.

Nu uita că cei mai frumoşi oameni 
sînt cei încrezuţi în sine. Baftă!

O plimbare după fiecare masă poate ajuta la 
prevenirea apariţiei diabetului de tip 2
O plimbare de un sfert de oră după fiecare masă poate 

ajuta la prevenirea diabetului de tip 2 în cazul vîrstnicilor. 
Cercetătorii de la Universitatea George Washington au 
stabilit că mişcarea contribuie la menţinerea sub control 
a glicemiei.

Coordonatorul studiului afirmă că nivelul ridicat de 
glucoză în sînge, imediat după mese, este un factor de 
risc ce joacă un rol-cheie în apariţia diabetului de tip 2 şi 
a afecţiunilor cardiovasculare. Acest tip de diabet apare 
în special din cauza alimentaţiei nesănătoase şi a seden-
tarismului.

Un francez a realizat un film documentar 
despre tinerii moldoveni care practică 

skateboarding-ul
Un francez promovează skateboarding-ul moldove-

nesc. Charlélie Vuillemin a realizat un film documentar 
despre tinerii moldoveni care practică acest sport pericu-
los.

Trăieşte în Moldova de doi ani şi predă limba franceză. 
De 14 ani însă, este pasionat de skateboarding. Anume 
asta l-a determinat să promoveze acest gen de sport ex-
trem printr-un film documentar. 

,,În Chişinău sînt multe locuri unde poţi practica ska-
teboarding-ul, dar nu există un parc special pentru asta, 
de aceea, îl practicăm doar pe străzi. Îmi place mult aici, 
dar o excepţie sînt oamenii care nu înţeleg mentalitatea 
şi obiceiul nostru de a practica acest tip de sport”, a spus 
Charlélie Vuillemin.

Tinerii care practică skateboarding-ul spun că, deşi îşi 
doresc locuri special amenajate, în Capitală poţi practica 
acest sport oriunde. 

,,Chişinăul este un loc destul de bun pentru skateboar-
ding”, a spus tînărul Alexandru Lupaşcu.

Filmul realizat de Charlélie Vuillemin va fi prezentat 
la un cinematograf din Capitală. Pasionaţii de skateboar-
ding susţin că, în Chişinău sînt peste o sută de adepţi ai 
acestui gen de sport.

De cît timp liber avem nevoie în fiecare zi 
pentru a fi fericiţi

Pentru ca oamenii să fie fericiţi, ar avea nevoie de şase 
ore şi 59 de minute pe zi de timp liber, arată un studiu 
realizat de Direct Line Insurance.

Persoanele care reuşesc să aibă acest număr de ore ar 
atinge un echilibru perfect între lucrul la locul de muncă 
şi viaţa privată. În realitate, dispunem doar de patru ore şi 
14 minute de timp liber pe zi, din cauza presiunilor famili-
ale, a universului muncii tot mai exigent şi a Internetului.

Studiul mai arată că lucrăm în medie opt ore pe zi, 
însă aproape 82% din cei intervievaţi rămîn conectaţi la 
mesageria de la serviciu şi consultă şi/sau răspund la e-
mail-uri urgente în afara orelor de muncă. Şi cînd sîntem 
cu apropiaţii rămînem conectaţi la Internet, iar 47% dintre 
persoanele intervievate au spus că petrec un timp pe reţe-
lele de socializare cînd sînt acasă. 

Dintre cei chestionaţi, 71% au afirmat că le place să 
mănînce o masă pregătită acasă şi trei sferturi spun că sînt 
fericiţi să stea cu familia. 

O femeie a descoperit că iubitul ei 
on-line era, de fapt, fostul soţ. Cum s-a 

dat de gol bărbatul

O femeie divorţată din Minnesota, Statele Unite,  a 
aflat că bărbatul cu care comunica on-line timp de 

un an era chiar fostul ei soţ.
Brian Matthew Cornelius, în vîrstă de 36 de ani, şi-a cre-

at o identitate falsă pe Internet, unde se dădea drept Aaron 
Carpenter pentru a-şi manipula şi spiona soţia.

După divorţ, femeia a început o relaţie on-line cu un 
bărbat pe care nu l-a cunoscut niciodată în realitate timp de 
aproape un an. În această perioadă, femeia i-a dezvăluit in-
formaţii private despre viaţa ei, inclusiv gînduri despre fostul 
partener de viaţă fără să ştie că i se confesează chiar lui.

Mai mult, Brian a reuşit să o convingă pe fosta soţie pe 
Internet să renunţe la cererea pentru emiterea unui ordin de 
protecţie după divorţ. Pentru că avea încredere în iubitul ei 
de pe Internet, femeia l-a ascultat.

Tînăra şi-a dat seama că partenerul ei on-line Aaron Car-
penter era, de fapt, fostul ei soţ pentru că acesta s-a ,,scăpat” 
de multe ori, dezvăluind lucruri pe care doar Brian le-ar fi 
ştiut despre ea. În plus, fostul ei soţ Brian apărea mereu în 
locurile în care ea îi spunea lui Aaron că urma să meargă.

Într-un final, confruntat de poliţie, bărbatul a recunoscut 
că şi-a urmărit fosta nevastă pe Internet creîndu-şi o falsă 
identitate. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 11 ani şi au doi 
copii împreună. Bărbatul este acuzat acum de hărţuire de că-
tre fosta soţie.

M e r i d i a n  j u r i d i c
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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 Cîţiva paşi simpli pentru a cîştiga încrederea în sine


