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C omisia pentru decernarea Premiului Naţional, prezi-
dată de prim-ministrul Iurie Leancă, a ales premianţii 

ediţiei 2013. În lista candidaţilor înaintaţi la concursul pentru 
decernarea Premiului Naţional, ediţia 2013, au fost incluse, în 
total, 31 de personalităţi. Pentru examinarea dosarelor au fost 
create 3 comisii pe domenii (ştiinţă, tehnologii, cultură şi artă).  
Cea de-a 4 comisie (sport) nu a fost formată din motiv că pen-
tru domeniul sportului a fost înaintat doar un singur dosar.

Iniţial, a fost aprobată schiţa medaliei şi stabilirea proce-
durii de votare.

În urma procedurii de vot secret, membrii Comisiei pentru 
decernarea Premiului Naţional au ales 10 premianţi. 

Astfel, cîştigătorii Premiului Naţional - 2013 au fost de-
semnaţi: 5 premii la cultură şi arte: Eleonora Romanescu, pic-
toriţă; Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor; Mihail Muntea-
nu, artist vocalist; Victor Bucătaru, cineast, regizor, producă-

tor; Spiridon Vangheli, scriitor; 3 premii la ştiinţă: colectivul 
de autori Ion Ababii; colectivul de autori Andrei Munteanu şi 
Maria Goncearuc, dr. hab. agricultură, conferenţiar cercetător; 
1 premiu la tehnologii – Nicolae Eremia, dr. hab. agricultură, 
în elaborarea tehnologiilor întru obţinerea produselor apicole 
şi 1 premiu la sport – Petru Caduc.

Comisia a precizat că, candidatura regretatului regizor 
Victor Bucătaru a fost recunoscută perfect eligibilă în virtutea 
faptului că la momentul depunerii dosarului pînă la data limită 
(5 august 2013) era în viaţă, astfel încît dosarul a întrunit toate 
cerinţele prevăzute de regulament. 

Înmînarea premiilor va avea loc pe data de 26 august, la 
Palatul Naţional „Nicolae Sulac”, în cadrul festivităţii dedica-
te Zilei Independenţei Republicii Moldova. Valoarea Premiu-
lui Naţional constituie 100 mii lei, anunţă Biroul comunicare 
şi relaţii cu presa al Guvernului.

A ngajaţii Inspectoratului Naţional 
de Patrulare s-au întors cu medalii 

de aur de la Concursul republican de mă-
iestrie profesională a inspectorilor auto, 
organizat de Ministerul Afacerilor Interne 
din Belarus. La competiţia care s-a des-
făşurat în oraşul Brest au participat 44 de 
concurenţi, printre care şi reprezentanţi 
din Rusia, Ucraina şi Republica Moldova. 

Concurenţii şi-au demonstrat calită-
ţile fizice în cadrul probei de luptă corp 
la corp şi abilităţile de mînuire a armelor 
în condiţii extreme de deplasare cu au-
tomobilul şi motocicleta, au participat la 
organizarea şi dirijarea traficului rutier şi 
au susţinut proba de acordare a primului 
ajutor medical. 

Echipa Inspectoratului Naţional de 
Patrulare, din care au făcut parte Dumi-
tru Dermenji, Iurii Cuşnir, Iurii Loghin şi 
Artur Chiaburu, a fost apreciată în mod 
deosebit de membrii juriului, cu diplome, 
medalii şi cadouri valoroase, pentru pro-
fesionalism şi nivelul de pregătire de care 
a dat dovadă. 

V iceprim-ministrul 
Republicii Moldo-

va Eugen Carpov a avut o 
întrevedere de rămas bun 
cu şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în R. Moldova 
Dirk Schuebel, aflat la final 
de mandat, potrivit  Birou-
lui pentru reintegrare. 

Eugen Carpov a ţinut 
să îi mulţumească şefului 
Delegaţiei UE pentru spri-
jinul acordat ţării noastre pe 
întreaga perioadă a aflării 
sale în Republica Moldova, 
subliniind, totodată, rolul 
major pe care UE îl are în 
procesul de modernizare a 
statului nostru. 

„În ultimii patru ani, Republica Moldova 
a făcut paşi siguri pe calea reformării insti-
tuţiilor statului, democratizării societăţii şi 
integrării europene. Acest fapt se datorează în 
mare măsură sprijinului şi eforturilor Uniunii 
Europene şi personal dumneavoastră, care, în 
calitate de şef al Delegaţiei UE la Chişinău, 
aţi avut un rol decisiv în promovarea proce-
selor de adaptare a ţării noastre la standardele 
Uniunii Europene”, a declarat vicepremierul 
moldovean. 

În cadrul discuţiei a fost remarcat suportul 
Uniunii Europene în procesul de reglementare 

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional a 
ales premianţii ediţiei 2013

a conflictului transnistrean, atît în calitate de 
participant la negocierile în formatul „5+2”, 
cît şi prin proiectele, iniţiativele şi asistenţa 
acordată Republicii Moldova. Viceprim-mi-
nistrul Eugen Carpov a menţionat importanţa 
pe care o are Misiunea de Asistenţă la Fron-
tieră (EUBAM) în ameliorarea capacităţilor 
vamale şi abilităţilor de gestionare a frontie-
rei de stat dintre Republica Moldova şi Ucrai-
na, adoptarea standardelor UE în domeniu, 
precum şi contribuţia acesteia la soluţionarea 
paşnică a conflictului transnistrean. De ase-

menea, a fost înalt apreci-
at sprijinul UE în procesul 
de consolidare a încrede-
rii între cele două maluri 
ale Nistrului prin progra-
mul „Măsuri de Consoli-
dare a Încrederii”, finanţat 
de UE, al cărui scop este 
de a favoriza rezolvarea 
conflictului transnistrean 
prin asigurarea dezvoltă-
rii sociale şi economice a 
comunităţilor locale din 
zona de securitate. 

La rîndul său, şeful 
Delegaţiei UE la Chişinău 
a dat asigurări că Uniunea 
Europeană va susţine şi în 
continuare aspiraţiile pro-
europene ale Republicii 

Moldova, precum şi necesitatea reglementării 
definitive a conflictului transnistrean în baza 
principiilor suveranităţii şi integrităţii terito-
riale a Republicii Moldo-
va. În context, Dirk Schu-
ebel a sugerat necesitatea 
continuării reformelor şi 
aprofundarea acţiunilor 
îndreptate spre conso-
lidarea încrederii între 
locuitorii de pe ambele 
maluri ale Nistrului.

Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  
numгr al ziarului DREPTUL  va apгrea 

la 6 septembrie  2013.

Fiecare îşi făureşte singur norocul.
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Factura la gaz poate fi primită prin 
e-mail
Din luna august 2013, consumatorii non-casnici din mun. 

Chişinău pot beneficia de un nou serviciu de recepţionare luna-
ră, prin e-mail, a copiei facturii de plată pentru gazele naturale. 
Despre aceasta a anunţat SA „Moldovagaz”..

Astfel, doritorii care vor să beneficieze de acest serviciu, 
urmează să trimită un e-mail la adresa factura.email@moldo-
vagaz.md, care să conţină următoarele date despre consumator: 
nume, prenume, patronimic, nr. contului personal şi e-mailul.

Elevii din Republica Moldova vor învăţa 
şahul la şcoală
În premieră pentru Republica Moldova 20 de şcoli de pe 

ambele maluri ale Nistrului vor avea, din această toamnă, pro-
fesori calificaţi, materiale didactice şi inventarul necesar pentru 
studierea şahului. 

Acest lucru va fi posibil graţie unui proiect implementat cu 
asistenţa Programului UE-PNUD –  „Susţinerea măsurilor de 
promovare a încrederii”. 

Scopul acestui program este de a spori gradul de încredere 
între oameni de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să 
colaboreze şi împreună să-şi ridice nivelul de trai. Programul 
este implementat în perioada 2012-2015, cu un buget total de 
10,6 mil. euro, dintre care 9,5 mil. din partea UE şi 1,1 mil. din 
partea PNUD. 

La Banca de Economii se desfăşoară 
etapa ordinară a plăţii sumelor 
indexate deponenţilor
La Banca de Economii (BEM) se desfăşoară etapa ordinară 

a plăţii sumelor indexate deponenţilor, potrivit Serviciului de 
presă al Ministerului Finanţelor al R. Moldova. 

 În acest mod, vor putea beneficia de sumele indexate, în 
conformitate cu etapa a doua, deponenţii, inclusiv cei născuți 
în 1928, precum şi sumele aferente primei etape, deponenţii, 
inclusiv cei cu anul nașterii 1991.

 Pentru a beneficia de indexare, deponenţii pot să se adrese-
ze la subdiviziunile Băncii de Economii.    

 În proiectul bugetului de stat pe anul 2013, în aceste sco-
puri au fost alocate 65 de milioane de lei.

Moldova, pe locul 82 după prezenţa 
femeilor în Parlament
Republica Moldova se situează pe locul 82 în lume după 

prezenţa femeilor în Parlament, potrivit unui studiu realizat de 
Banca Mondială.

Ţara care are cel mai mare număr de femei în Parlament, 
conform datelor din 2012, este Rwanda cu 56% , urmată de An-
dorra, unde reprezentarea în Parlament a sexului slab a crescut 
de la 25 la 50%. În topul liderilor se menţionează şi Cuba, unde 
45% femei sînt deputaţi.

Dintre ţările membre ale Uniunii Europene, prima care apa-
re în acest clasament mondial este Suedia, fiind plasată pe locul 
patru cu 45%, după care urmează Germania situată pe locul 26, 
Franţa - 40, Polonia - 59, Marea Britanie - 65, Italia - 73.

Situaţia ţărilor post-sovietice referitoare la prezenţa feme-
ilor în Parlament este una mai precară. Astfel, bariera de 25 la 
sută este depăşită doar de Belarus, Turkmenistanul fiind situat 
pe locul 98, Azerbaidjanul - 102, Rusia - 119 , Georgia - 134.

O moldoveancă care lucra în Italia a 
primit moştenire 800 000 de euro
O moldoveancă care lucra în calitate de îngrijitoare la un 

preot, în oraşul San Sebastian din nordul Italiei, a moştenit în 
ziua în care acesta a murit, 800 000 de euro.

Averea moldovencei este compusă din bani lichizi şi titluri 
bancare.

Moştenirea i-a fost lăsată de către fostul preot al oraşului, 
care a murit cu cîteva luni în urmă. Acesta făcea parte din paro-
hia Lumezzane Bresciano. Aceeaşi sursă menţionează că admi-
nistraţia oraşului vrea să ştie dacă această sumă de bani include 
şi bunurile care aparţin parohiei. Cazul este cercetat.

Experţii europeni organizează seminare 
pentru militarii moldoveni
Circa 30 de militari din cadrul structurilor Ministerului 

Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale au partici-
pat la seminarul cu genericul ,,Ciclul managementului de pro-
iect” desfăşurat, în premieră, la iniţiativa Ministerului Apărării, 
în colaborare cu reprezentanţii proiectului Uniunii Europene 

,,Suport pentru Cancelaria de Stat – TTSIB”.
În cadrul seminarului, echipa de experţi din partea proiec-

tului TTSIB, în frunte cu şeful de echipă al proiectului Janos 
Zakonyi, au familiarizat efectivul Armatei Naţionale cu con-
ceptul, rolul şi utilitatea managementului ciclului de proiect. 
Următoarea activitate de acest gen se va desfăşura astăzi la 
sediul Ministerului Apărării şi va avea ca subiect utilizarea efi-
cientă a instrumentelor europene de consolidare instituţională 

– Twinning, TAIEX şi SIGMA.

O parte dintre poliţiştii care au fost demişi pentru acte 
de corupţie au fost restabiliţi în funcţie. Despre aceas-

ta a declarat ministrul de Interne Dorin Recean, în cadrul unui 
interviu. Potrivit lui, poliţiştii au fost restabiliţi prin decizia 
instanţei de judecată.

„Spre regret, au fost restabiliţi o parte din cei care au fost 
daţi afară pe motiv de corupţie. Noi, la MAI, vom adopta o 
nouă politică, prin care vom face publice absolut toate mate-
rialele legate de aceste cazuri, astfel încît societatea să vadă 
că elementele corupte au fost eliminate din sistem şi cum au 
fost ele repuse în funcţie de alţi colegi din sistemul de justiţie. 
În aşa fel, vom avea o transparenţă mai mare a acestui proces. 
Zilnic, avem operaţiuni care vizează acte de corupţie, abateri 
disciplinare”, a spus D. Recean.

Ministrul susține că pînă în prezent, se lucrează în vederea 
eliminării fenomenului corupției în cadrul colaboratorilor de 
poliție.

„Aţi văzut deja cîte operaţiuni a făcut Securitatea Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne, cîte operaţiuni a făcut Centrul 
Naţional Anticorupţie, care ne ajută în acest sens. Schimbăm 
procedurile interne, avem deja peste o sută şi ceva de poliţişti 
sancţionaţi, doar în acest an, în legătură cu fapte de corupţie, 
de abuz, de lipsă de disciplină. Am avut şi cazuri mai răsună-
toare”, a punctat ministrul.

Precizăm că, anterior, trei angajaţi ai Inspectoratului Na-
ţional de Patrulare (INP), care au fost filmaţi în timp ce luau 
mită, au fost eliberaţi din funcţie. 

Î n acest an se împlinesc 
22 de ani de la procla-

marea independenţei Repu-
blicii Moldova. Cu această 
ocazie, Guvernul va organi-
za mai multe festivităţi.

Astfel, marcarea sărbă-
torii naţionale va începe pe 
data de 26 august, cînd la 
Palatul Naţional va avea loc 
adunarea solemnă şi concer-
tul festiv dedicat aniversării 
a 22-a de la proclamarea in-
dependenţei Republicii Mol-
dova. În cadrul evenimen-
tului urmează a fi decernat 
Premiul Naţional - 2013.

Pe data de 27 august, vor 
avea loc mai multe activităţi, 
inclusiv depuneri de flori 
la Monumentul ,,Stefan cel 
Mare şi Sfînt” şi la Monu-
mentul „Maica Îndurerată”, 
manifestaţii cultural-artisti-
ce şi expoziţii tematice. În 
premieră, la Chişinău va fi 
organizată Parada Portului 
Popular la care vor partici-
pa 35 de colective folclorice 
din toate raioanele.

Tot pe 27 august, va fi or-
ganizată o expoziţie de artă 
plastică  cu genericul ,,Mol-
dova independentă”, la care 
vor participa artişti plastici 
din componenţa organizaţi-
ilor etnoculturale.

În intervalul 27-28 au-
gust, se va desfăşura festiva-
lul-concurs naţional al inter-
preţilor cîntecului folcloric 

,,Maria Dragan”. Evenimen-
tul va avea loc în satul Bă-
lăureşti, raionul Nisporeni. 
De asemenea, în această zi 
va avea loc şi o cursă de au-
tomobilism, cu traseul Chişi-
nău-Ungheni.

Cu prilejul Zilei 
Independenței, va avea loc 
şi ceremonia de lansare a 
construcţiei gazoductului 
Iaşi-Ungheni.

Totodată, în toate grădi-
nile publice din municipiile 
Chişinău şi Bălţi şi oraşul 
Cahul, vor evolua mai multe 
orchestre militare.

D acă sînteţi plătitori de impozite, 
aflaţi că prin taxele ce le achi-

taţi anual aţi putea face şi un bine public. 
Foarte simplu. Aţi putea direcţiona două 
procente din impozitul 
pe venit către organi-
zaţii neguvernamen-
tale. Mai simplu spus, 
veţi şti exact la cine va 
merge banul dumnea-
voastră şi în ce scopuri 
va fi cheltuit. Practi-
ca a prins rădăcini în 
multe ţări europene şi 
e pe cale să fie pusă în 
aplicare în Moldova. 
Deocamdată, autorită-
ţile sînt la etapa elabo-
rării amendamentelor 
la Codul fiscal, dar 
pînă în 2014, aşa-zisa 

,,Lege de 2 procente” ar 
putea fi adoptată. 

Moldovenii sînt 
receptivi atunci cînd 
este vorba de donaţii, 
ajutoare şi compasiune. Nu însă foarte 
mulţi. Puţini sînt din cei care o fac sis-
tematic. În general, însă, un moldovean 
donează în medie trei euro pe an în 
scopuri caritabile, conform unui sondaj 
IMAS, realizat anul trecut. Din 2014 ar 
putea-o face mai des şi fără multe bătăi 
de cap. Ar putea direcţiona 2 procente 
din impozitul pe venit anual către o or-
ganizaţie, fundaţie sau orice altă institu-
ţie non-profit pentru a contribui la îmbu-
nătăţirea vieţii publice.

Acest lucru va fi posibil doar în baza 
noilor amendamente la Codul fiscal, 
care acum sînt încă în fază de elabora-
re. Autorităţile s-au inspirat din aşa-zisa 

,,Lege de 2 procente” din mai multe ţări 
europene.

Conform amendamentelor, contri-
buabilii, persoane fizice sau juridice, vor 
putea direcţiona cele 2 procente din ve-
nit numai organizaţiilor neguvernamen-
tale, nu şi instituţiilor publice, cum ar fi 
muzeele, şcolile ori casele de cultură, 
spre exemplu.

Există şi o altă parte a monedei. Ex-
perţii nu exclud că odată cu aplicarea 
acestor prevederi, unele companii mari 

şi-ar putea crea peste noapte propriile 
ONG-uri, aşa-zisele organizaţii fanto-
mă, pentru a direcţiona cele 2 procente 
din venit, astfel încît banii să rămînă în 

acelaş buzunar.
Autoarea amen-

damentelor spune că 
FISC-ul va prezenta 
contribuabililor o lis-
tă cu ONG-urile care 
au activitate publică 
de cel puţin un an şi 
corespund tuturor nor-
melor legale. Consiliul 
Organizaţiilor Nongu-
vernamentale discută 
despre aceste amenda-
mente încă din 2008 şi 
abia în acest an lumina 
de la capătul tunelului 
a prins contur, spun 
ong-iştii. Potrivit lor, 
din noile amendamen-
te vor avea de cîştigat 
şi statul, şi cetăţeanul.

Iniţiativa relansa-
tă şi de cîţiva bloggeri, şi susţinută de 
Fundaţia ,,Edelweiss”, va viza strict 
proiectele derulate pe teritoriul Republi-
cii Moldova.

Amendamentele nu vor fi obligato-
rii, aşa că fiecare contribuabil va decide 
dacă vrea sau nu să se manifeste civic. 
Anul trecut, din impozitul pe venit s-au 
acumulat aproape patru miliarde de lei 
la buget. Dacă s-ar fi aplicat această 
lege, ONG-urilor le-ar fi revenit 500 
milioane de lei. 

Legea celor 2 procente – binele public din banii 
contribuabililor

Dorin Recean: O parte 
dintre poliţiştii demişi 

pentru acte de corupţie au 
fost restabiliţi prin judecată

Festivităţile dedicate Zilei 
Independenţei 2013

C urtea Constituţională din Republica Moldova va exa-
mina pe 12 septembrie sesizarea deputatei liberal-re-

formatoare Ana Guţu privind înlocuirea în Constituţie limba 
oficială ,,moldovenească” cu română.

În special, A. Guţu a cerut ca sintagma ,,limbă moldo-
venească” să fie înlocuită prin ,,limba română”. Astfel, dacă 
toţi cei şase magistraţi, care printre altele deţin paşapoarte 
româneşti, vor aproba această cerere, limba oficială va de-
veni româna.

A. Guţu a argumentat că, din punct de vedere ştiinţific, 
articolul din Constituţie referitor la ,,limba moldovenească” 

nu are nici un sens şi a fost adoptat ,,din considerente politi-
ce şi strategice” în timpul regimului comunist.

Membră a Partidului Liberal-Reformator din Republica 
Moldova şi doctor în filologie romanică, A. Guţu conside-
ră că, această ,,eroare monumentală” s-a transformat într-o 

,,normă constituţională”.
Posibila înlocuire a limbii ,,moldoveneşti” în Constituţie 

are loc după ce preşedintele român Traian Băsescu şi-a ma-
nifestat speranţa că ,,o corectare” în acest sens va porni din 
partea Republicii Moldova.

Curtea Constituţională din Republica Moldova va examina 
înlocuirea limbii moldoveneşti cu română
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A vocatul parlamentar Tudor 
Lazăr s-a întîlnit cu ofiţerul 

politic al Ambasadei SUA în Mol-
dova  Michael Ball. Potrivit unui co-
municat al Centrului pentru Dreptu-
rile Omului din Moldova, discuţiile 
celor doi oficiali s-au axat pe situa-
ţia curentă privind respectarea drep-
turilor omului în țara noastră.

În context, au fost abordate 
evoluţiile la acest capitol în primul 
semestru al anului curent, precum 
şi cele mai stringente probleme din 
domeniu care necesită o  atenţie 
sporită din partea autorităţilor.

Avocatul parlamentar a menţio-
nat importanţa acordată de CpDOM 
concluziilor formulate în raportul 
anual al Departamentului SUA pri-
vind respectarea drepturilor omului 
în R. Moldova. Ombudsmanul a 
relevat că problemele evidenţiate 
în acest raport se află constant în vi-
zorul avocaţilor parlamentari, care 
acţionează conform  atribuţiilor de 
care dispun pentru eliminarea ca-
renţelor existente. Nu au fost trecute 
cu vederea nici cazurile de rezonan-
ţă aflate în ultimele 6 luni în atenţia 
Instituţiei avocaţilor parlamentari, 
care a intervenit în modul stabilit 
de lege pentru repunerea cetăţenilor 
în drepturile lezate. Totodată, om-
budsmanul a remarcat importanţa 
adoptării, în 2012, a Legii cu pri-
vire la asigurarea egalităţii, crearea 
Consiliului Antidiscriminare, dar a 
specificat faptul menţinerii în soci-
etate a unei atitudini neunivoce faţă 
de anumite categorii de minorităţi 
şi în special faţă de cea cu orientare 

sexuală netradiţională. Acest lucru a 
constituit motivul unor manifestări 
de protest în par-
ticular din partea 
reprezentanţilor 
Mitropoliei Mol-
dovei. 

    Ombudsma-
nul a venit cu de-
talii privind mo-
dul de reacţionare 
a CpDOM la de-
ciziile cu caracter 
discriminatoriu 
pentru minorită-
ţile sexuale ale 
unor autorităţi lo-
cale. Astfel, drept 
urmare a unor 
demersuri ale 
Instituţiei avoca-
ţilor parlamentari, 
susţinute de Can-
celaria de Stat şi 
organizaţia ,,Gen-
derdoc”, în anul 
curent, hotărîrea 
admin i s t r a ţ i e i 
municipale Bălţi a fost abrogată de 
instanţa de judecată. La fel, urmare 
a intervenţiei CpDOM, instanţa de 
judecată a anulat prevederile unei 
legi discriminatorii faţă de persoa-
nele cu orientare sexuală netradiţi-
onală, adoptată de Adunarea Popu-
lară a Găgăuziei, se precizează în 
comunicatul CpDOM.

    Tudor Lazăr a menţionat că 
CpDOM a reacţionat şi în cazurile 
în care unii politicieni, demnitari 
publici sau formatori de opinie, 

printre care şi jurnalişti, au admis 
declaraţii ofensatoare la adresa unor 

minorităţi sau cu caracter antirasial.
  În acest sens, avocatul parla-

mentar a evidenţiat evoluţiile pozi-
tive înregistrate la capitolul respec-
tarea drepturilor minorităţii etnice 
rome. Astfel, în contextul realizării 
Hotărîrii Guvernului nr.494 privind 
susţinerea populaţiei de etnie romă 
din Republica Moldova, în perioa-
da anilor 2011-2015, autorităţile 
au instituit în 15 localităţi medi-
atori comunitari, numărul cărora 
va ajunge în curînd la 48. Potrivit 

constatărilor din cadrul vizitelor 
efectuate de avocatul parlamentar 

în teritoriu,  reprezentanţii autori-
tăţilor publice locale sînt dispuşi să 
acorde tot sprijinul necesar etnicilor 
romi pentru integrarea lor plenară 
în societate.

Fenomenul torturii şi-a găsit şi 
el loc printre subiectele abordate. 
Prin urmare, avocatul parlamentar 
a relevat despre examinarea de că-
tre CpDOM, în primul semestru al 
anului în curs, a unor presupuse ca-
zuri de aplicare a torturii, tratamen-
tului inuman şi degradant. În acest 

scop, angajaţii CpDOM au efectuat 
vizite preventive şi de monitorizare 
în cadrul MNPT, au reacţionat la 
plîngerile petiţionarilor, expediind 
avize cu recomandări organelor 
competente. Tudor Lazăr a  eviden-
ţiat cazul de la internatul Psihoneu-
rologic din municipiul Bălţi, unde 
un medic ar fi violat mai multe 
paciente din cadrul instituţiei, Cp-
DOM acţionînd în modul stabilit de 
legislaţie. 

Întrebat despre situaţia din pe-
nitenciarele din stînga Nistrului, 
ombudsmanul a precizat că avo-
caţii parlamentari nu au acces în 
instituţiile respective. Totodată, a 
fost remarcat faptul că Instituția 
avocaților parlamentari monitori-
zează starea de lucruri la comparti-
mentul respectarea drepturilor omu-
lui în regiunea transnistreană.

    La fel, în cadrul întrevede-
rii Tudor Lazăr a mai oferit detalii 
referitoare la procesul de elaborare 
a proiectului de  lege cu privire la 
avocatul poporului. E de menţionat 
că documentul se află la stadiul de 
definitivare la Ministerul Justiţiei şi 
urmează a fi propus Parlamentului 
spre examinare în sesiunea de toam-
nă-iarnă.

La rîndul său, ofiţerul politic al 
Ambasadei SUA Michael Ball a re-
marcat utilitatea informaţiei prezen-
tate de avocatul parlamentar, întru o 
mai bună documentare privind situ-
aţia existentă în Republica Moldova 
la capitolul respectării drepturilor 
omului.

C.D.

Discuţii privind situaţia respectării drepturilor omului în Republica Moldova

E-apostila a fost lansată, recent, şi în Republica 
Moldova. Astfel, ţara noastră este a cincea din 

lume, şi a doua din Europa, care dispune de un astfel de 
serviciu. 

La ceremonia de lansare a e-apostilei, de către Minis-
terul Justiţiei,  au participat prim-ministrul Iurie Leancă, 
ministrul Justiției Oleg Efrim, directorul Centrului de 
Guvernare Electronică Stela Mocan, şeful Serviciului 
Apostilă Valeriu Frimu, potrivit unui comunicat al Minis-
terului Justiţiei.

În alocuţiunea de deschidere a evenimentului, Oleg 
Efrim a declarat că, prin lansarea serviciului e-apostilă, 

,,Ministerul Justiției își propune modernizarea serviciilor 
pe care le prestează cetățenilor, prin aplicarea noilor sis-
teme de procesare a informației pentru a oferi servicii de 
calitate și la costuri adecvate. Astfel, prețul pentru aposti-
larea anumitor acte se va ieftini cu 200-300%”. Totodată, 
Oleg Efrim a subliniat că, serviciul e-apostila face parte 
din conceptul de e-justiție pe care  ministerul de ramură 
l-a elaborat și îl promovează. 

Prim-ministrul Iurie Leancă a ținut să menționeze 
că „serviciul e-apostila este un pas spre transparență, spre 
servicii calitative, tarife mai mici, mai puține bariere bi-
rocratice și care are menirea să elimine posibilele abuzuri 
ale funcționarilor față de cetățeni”.  

La rîndul ei, Stela Mocan, directorul Centrului 
de Guvernare Electronică a punctat că, tehnologiile 
informaționale oferă nu doar posibilitatea de a comunica, 
dar și soluții în timp real, iar lansarea serviciului e-aposti-
lă se înscrie în acest context.

Trebuie menţionat că, în anul 2012, Ministerul Justiției 
a înregistrat 95 de mii de solicitări pentru eliberarea apos-
tilei și odată cu lansarea acestui serviciu va fi îmbunătăţit 
mecanismul de prestare a serviciilor publice de aplicare a 
apostilei și vor fi reduse termenele de examinare a actelor 
depuse spre apostilare.

Dacă pînă în prezent, dosarul cu acte se depunea doar 
la Ministerul Justiţiei, după lansarea serviciului, apare 
posibilitatea de a solicita și achita online serviciul apos-
tila pe site-ul www.apostila.gov.md, oficiile strării civile, 

misiunile diplomatice etc. Respectiv, docu-
mentele nu vor fi eliberate doar de către Mi-
nisterul Justiţiei, ci vor putea fi descărcate 
și pe site-ul www.apostila.gov.md, de către 
cetățenii care sînt deținători ai semnăturii 
digitale. 

Va fi redus termenul de eliberare și cos-
tul actelor remise spre apostilare. Astfel, 
dacă pînă acum, cetățenii trebuiau să aștepte 
apostilarea actelor între 6 ore și 10 zile, în 
curînd va fi posibilă obținerea apostilei între 
1 oră și 5 zile. Vor fi eliberate de două ori 
mai rapid, actele ce pot fi obținute gratuit, 5 

zile în loc de 10 zile, 30 lei vor costa actele eliberate în-
tr-o zi și 50 de lei cele perfectate într-o oră (costul include  
taxa de stat în valoare de100 de lei pentru toate catego-
riile de acte). 

Principalii beneficiari ai serviciului e-apostilă vor fi 
cetățenii R. Moldova din afara țării. Aceștia vor fi scutiți 
de a prezenta procuri, pentru că își vor putea apostila on-
line, personal, actele necesare, din orice colț al lumii, se 
mai precizează în comunicat.

Apostila este semnul imprimat al ştampilei, completat 
la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător. Aplica-
rea apostilei este  unica formalitate care poate fi solicitată 
pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care 
a acţionat semnatarul actului său, după caz, autenticitatea 
sigiliului şi a ştampilei de pe acest act. În conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind aplicarea apostilei, 
aceasta se aplică pe actele oficiale întocmite pe teritoriul 
Republicii Moldova, care urmează să producă efecte juri-
dice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţia de la Haga.

C.D.

Republica Moldova este a cincea ţară din 
lume care a aplicat în practică e-apostila

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă menţinerea obliga-

ţiilor speciale preventive impuse în anii 2010 - 2011 furnizorilor desemnaţi 
cu putere semnificativă pe patru pieţe cu ridicata: de terminare a apelurilor 
voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3), de terminare a ape-
lurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7), de iniţiere 
a apelurilor la puncte fixe din reţeaua publică de telefonie (piaţa 2) şi de 
tranzit a apelurilor în reţelele de telefonie (piaţa 9).

Consiliul de administraţie a luat decizia sus-menţionată după ce ANR-
CETI, în temeiul art.53 al Legii comunicaţiilor electronice, a efectuat, în 
cadrul ciclului doi al studierii pieţelor relevante, analiza celor patru pieţe 
şi a constatat lipsa concurenţei efective pe acestea. Prin hotărîrile nr. 3 şi 
nr. 4, din 12.02.2013, Consiliul de administraţie al ANRCETI a identificat 
drept susceptibile reglementării preventive pieţele 3 şi 7, şi a desemnat 
furnizorii cu putere semnificativă pe ambele pieţe. 

Prin alte două hotărîri – nr. 23 şi nr. 24, din 11.06.2013, Consiliul de 
administraţie al ANRCETI  a decis, în baza analizei de piaţă, că pieţele 2 
şi 9 sînt susceptibile reglementării preventive şi a desemnat SA ,,Moldte-
lecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe ambele pieţe. 

Pornind de la faptul că în anul 2010, în cadrul primului ciclu al analizei 
pieţelor 3 şi 7, furnizorilor de telefonie fixă şi mobilă desemnaţi cu pute-
re semnificativă pe pieţele 3 şi 7 le-au fost impuse, prin hotărîrile Consi-
liului de administraţie al ANRCETI nr. 60-76 şi, respectiv, nr. 77-79, din 
23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţii speciale 
preventive, care la moment nu necesită modificări, s-a conchis, în temeiul 
art.50, în corelare cu art.53 alin.(1), ultima propoziţie, din Legea comuni-
caţiilor electronice, de a menţine obligaţiile impuse anterior acestor furni-
zori. Obligaţiile speciale preventive pentru furnizorii noi intraţi pe piaţa de 
telefonie fixă vor fi stabilite prin hotărîrile Consiliului de administraţie al 
ANRCETI care urmează să fie aprobate. 

O abordare similară a fost adoptată şi în cazul obligaţiilor speciale pre-
ventive impuse SA „Moldtelecom”, în legătură cu puterea sa semnificativă 
pe pieţele 2 şi 9, prin hotărîrile Consiliului de administraţie al ANRCETI 
nr. 27 şi, respectiv, nr. 28, din 01.11.2011. 

Conform art.53 alin.(1) din Legea comunicaţiilor electronice, ANRCE-
TI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul 
constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe şi are dreptul să 
impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

ANRCETI anunţă menţinerea 
obligaţiilor speciale preventive 
impuse anterior furnizorilor cu 
putere semnificativă pe patru 

pieţe relevante
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B iroul Migraţie şi Azil (BMA) al Ministerului 
Afacerilor Interne a semnat, recent, un memo-

randum de înţelegere cu Consiliul Naţional pentru Asis-
tenţă Juridică Garantată de Stat şi Asociaţia Obştească 

,,Centrul de Drept al Avocaţilor”, se arată într-un comu-
nicat al Ministerului Aafacerilor Interne.

Memorandumul prevede asigurarea şi organizarea 
asistenţei juridice cetăţenilor străini şi apatrizilor, în 

privinţa cărora a fost dispusă luarea în custodie publi-
că, cu repartizarea în Centrul de plasament temporar al 
străinilor al BMA.

Elaborarea unui astfel de document a fost dictată de 
faptul că cetăţenii străini şi apa-
trizii au aceleaşi drepturi şi în-
datoriri ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova, cu excepţiile stabilite 
de lege, avînd în vedere nece-
sitatea asigurării accesului liber 
şi egal la asistenţă juridică, prin 
organizarea şi acordarea acesteia, 
garantată de stat, şi prin diminu-
area impedimentelor economico-
financiare întru realizarea accesu-
lui la justiţie.

Astfel, prin consolidarea 
eforturilor instituţiilor statului 
şi societăţii civile se va permi-
te acordarea serviciilor juridice 
calificate, de la prima consiliere 
pînă la reprezentarea în instanţe-
le judiciare.

De asemenea, memorandumul prevede şi instruirea 
personalului instituţiilor care l-au semnat, întru a oferi 
cetăţenilor străini şi apatrizilor servicii de calitate.

L.D. 

Memorandum de colaborare semnat 
între mai multe organizaţii de drept

Î n perioada 19 august - 14 octombrie 2013, edilii 
şi contabilii din cele 898 de autorităţi publice lo-

cale din satele, oraşele şi raioanele Republicii Moldova, 
vor participa la seminare specializate, tematica cărora 
vizează formarea şi gestionarea bugetelor locale după 
sistemul de finanţare, prevăzut de noua redactare a Le-
gii privind finanţele publice locale.

Potrivit unor date oferite de Ministerul Finanţelor, 
experţi din partea partenerilor de dezvoltare se vor de-
plasa în toate raioanele ţării pentru a explica în detalii 
noua modalitate de formare a bugetelor locale, raportu-
rile dintre autorităţile centrale şi cele locale în ceea ce 
priveşte formarea bugetelor şi alte aspecte de interes 
pentru primării.

În cadrul seminarelor, prezentările teoretice vor fi 
urmate de exerciţii practice şi schimburi de păreri. Pri-
marii vor putea adresa întrebări referitoare la funcţiona-
rea noului sistem de finanţare a APL, precum şi referi-
toare la alte probleme conexe cu care se confruntă. Pri-

mele două seminare de instruire pentru reprezentanţii 
APL vor avea loc la Cimişlia şi Cantemir.

Noul sistem de finanţare a APL este introdus în con-
formitate cu prevederile Programului de guvernare, a 
Strategiei Moldova 2020, şi a Strategiei naţionale de 
descentralizare, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova, şi face parte din reforma de descentralizare, 
care urmăreşte dezvoltarea echilibrată şi durabilă a tu-
turor localităţilor Republicii Moldova, consolidarea ca-
pacităţilor şi sporirea autonomiei locale, şi participarea 
mai largă a cetăţenilor la viaţa comunităţii. Iniţiativa 
instruirii primarilor şi finanţiştilor locali în domeniul 
finanţării APL este susţinută de partenerii de dezvoltare 
ai Guvernului în domeniul descentralizării şi consoli-
dării autonomiei locale – Programul comun de dezvol-
tare locală integrată (PNUD/UN Women), Proiectul de 
susţinere a autorităţilor locale din Moldova (USAID), 
precum şi Proiectul ,,Modernizarea serviciilor publice 
locale” (GIZ).

Primăriile din toată ţara vor fi 
instruite să aplice noul sistem de 

finanţare la formarea bugetelor locale

V eniturile la bugetul de 
stat obţinute din vînzarea 

vinietelor (taxa pentru folosirea 
drumurilor de către autovehicu-
lele neînmatriculate în Republica 
Moldova), în 2013, au depăşit 25 
de mil. lei. Potrivit Serviciului Va-
mal, de la începutul anului curent, 
acesta a eliberat peste 200 de mii 
de viniete.

Perioada de valabilitate a certi-
ficatelor care atestă achitarea vinie-
telor, nu poate depăşi cumulative 
180 zile pe parcursul unui an ca-
lendaristic, iar în cazul schimbării 
deţinătorului autovehiculului sau 
al cedării dreptului de folosinţă 
asupra acestuia, vinieta îşi men-
ţine valabilitatea. De la începutul 
anului curent, pentru încălcarea 
termenului de 180 de zile au fost 
întocmite 1426 de procese verbale.

Cu referire la fapte de conduce-
re a unui autovehicul pe drumurile 
naţionale fără certificatul ce atestă 
achitarea vinietei pentru o perioa-
dă mai mică/mai mare de 7 zile, 
pentru aceste contravenţii, de către 
Serviciul Vamal, de la începutul 
anului curent, au fost întocmite 
3364 de procese verbale.

Precizăm că, conducerea au-

tovehiculului neînmatriculat în R. 
Moldova, fără certificatul ce atestă 
achitarea vinietei pentru o perioadă 
mai mică de 7 zile se sancţionează 
cu amendă de 2000 lei. Săvîrşirea 
repetată, în cursul aceluiaşi an ca-
lendaristic, a contravenţiei, de către 
o persoană fizică, se sancţionează 
deja cu o amendă de 2600 lei, iar o 
persoană juridică achită o amendă 
de 4000 lei. În cazul în care este 
atestată conducerea vehiculului 
pe drumurile publice fără certifi-
catul ce atestă achitarea vinietei 
pentru o perioadă mai mare de 7 
zile se sancţionează cu o amendă 
de 2600 lei, iar săvîrşirea repetată 
a aceleiaşi contravenţii de către o 
persoană fizică se sancţionează cu 
o amendă de 3000 lei şi pentru o 
persoană juridică se aplică o amen-
dă de 6000 lei.

Vinieta reprezintă taxa pentru 
folosirea drumurilor de către auto-
vehiculele neînmatriculate în Repu-
blica Moldova şi se aplică începînd 
cu 1 noiembrie 2012. Taxa pentru 
folosirea drumurilor nu se aplică 
asupra unităţilor de transport cu 
numere de înregistrare în regiunea 
din partea stîngă a Nistrului.

Veniturile la buget obţinute din 
vînzarea vinietelor au depăşit 25 

de milioane de lei

C entrul Naţional al Romilor 
din Republica Moldova a 

organizat, recent, la Vadul lui Vodă, 
un seminar la tema planificării şi 
desfăşurării campaniilor de infor-
mare în comunităţile de romi. La 
eveniment a participat şi avocatul 
parlamentar Tudor Lazăr, potrivit 
Centrului pentru Drepturile Omului 
din Moldova. 

Făcînd referire la importanţa 
desfăşurării acţiunii în cauză, om-
budsmanul a subliniat 
că seminarul este ne-
cesar şi util pentru in-
struirea şi dezvoltarea 
abilităţilor mediatorilor 
comunitari, ale liderilor 
romi în domeniul pro-
movării drepturilor po-
pulaţiei rome, al com-
baterii discriminării pe 
criteriul etnic a cate-
goriei vizate de persoa-
ne. În opinia lui Tudor 
Lazăr, sporirea compe-
tenţelor şi aptitudinilor mediatori-
lor comunitari, ale reprezentanţilor 
comunităţii rome va contribui la 
implementarea cu succes a hotărîrii 
Guvernului nr.494 privind susţine-
rea populaţiei de etnie romă din Re-
publica Moldova, în perioada anilor 
2011-2015, precum şi a Hotărîrii 
Guvernului nr.557, din 17.07.2013 
privind aprobarea Regulamentului-
cadru cu privire la organizarea acti-
vităţii mediatorului comunitar.

Avocatul parlamentar a sublini-
at că integrarea plenară a populaţiei 
rome în viaţa socială este scopul 
serviciului mediatorului comunitar, 
acesta avînd menirea de a deveni 
acea verigă care va asigura comu-
nicarea între populaţia romă şi auto-
rităţi, prestatorii de servicii publice 

sociale, de sănătate sau educaţie.
În acest sens, principala armă a 

mediatorului comunitar este dialo-
gul, cooperarea şi convingerea. Fără 
îndoială, identificarea beneficiarilor 
şi a necesităţilor acestora, îmbunătă-
ţirea şi facilitarea raporturilor dintre 
etnicii romi şi angajaţii serviciilor 
publice din teritoriu (ai autorităţilor 
publice, inclusiv cei din domeniul 
asistenţei sociale, poliţistul de sec-
tor, pedagogi, lucrătorii medicali) 

implică nu doar cunoaşterea bună a 
situaţiei în comunitate,  dar şi abi-
lităţi în domeniu, se  menţionează 
într-un comunicat al CpDOM.

Tudor Lazăr a îndemnat parti-
cipanţii la seminar să valorifice din 
plin  oportunităţile de instruire pe 
care le oferă trăining-ul, pentru a 
acumula cunoştinţele şi abilităţile 
necesare unei activităţi eficiente  
în calitate de mediator comunitar. 
Ombudsmanul a mai subliniat că 
CpDOM a susţinut şi va susţine şi 
pe viitor, acţiunile destinate îmbu-
nătăţirii situaţiei populaţiei rome, 
asigurării accesului nestingherit al 
etnicilor romi la serviciile comu-
nitare, soluţionării problemelor cu 
care se confruntă aceştia.

L.D.

D espre drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi s-a discu-

tat, recent, la un seminar ce a avut 
loc la Comrat.  

Evenimentul a fost organizat de 
către reprezentanţa din regiune a 
Centrului pentru Drepturile Omului 
din Moldova (CpDOM), în comun 
cu Camera de Comerţ şi Industrie 
din Găgăuzia. Subiectele abordate 
au vizat nu doar realizarea dreptu-
rilor persoanelor cu dizabilităţi, ci 
şi combaterea discriminării acestor 
cetăţeni.

Potrivit informaţiei CpDOM, 
la training au participat Ion Vieru, 
şeful Direcţiei Ocrotirea Sănătăţii 
şi Protecţie Socială a UTA Găgău-
zia, Valentina Micotina, directorul 
Centrului de reabilitare „Fidangic”,  
alte persoane cu funcţii de răspun-
dere din Comrat, părinţi ai copiilor 
cu dizabilităţi, precum şi membri ai 
altor organizaţii neguvernamentale 
care activează în zonă.

Astfel, participanţii au fost in-
formaţi despre drepturile persoane-

lor cu dizabilităţi și unde pot apela 
în cazul lezării acestor drepturi. S-a 
menţionat că una dintre direcţiile 
de bază ale activităţii CpDOM este 
combaterea discri-
minării  de orice 
gen şi a persoane-
lor cu dizabilităţi 
în particular. An-
gajaţii reprezen-
tanţei CpDOM au 
distribuit și o bro-
şură cu informaţii 
privind drepturile 
persoanelor cu 
dizabilităţi.

Una din pro-
blemele cele mai 
frecvente cu care 
se confruntă copi-
ii cu deficiențe este accesul la studii, 
au menționat părinții prezenți la în-
trunire. De regulă, categoria respec-
tivă de copii pot obţine doar studii 
primare, dat fiind că ei încă nu pot 
beneficia de  instruire la domiciliu. 

De asemenea, participanţii au 

semnalat lipsa unor organizaţii ne-
guvernamentale solide în teritoriu 
care ar putea pleda mai activ pentru 
realizarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi, susţinînd unanim 
ideea privind necesitatea consolidă-
rii  eforturilor de promovare şi pro-
tecţie a drepturilor persoanelor care 
fac parte din categoria vizată.

L.D.

În obiectiv: Respectarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi

Tudor Lazăr: Principala armă 
a mediatorului comunitar este 

dialogul, cooperarea şi convingerea
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A doua masă ro-
tundă cu gene-

ricul „Realizarea Hotă-
rîrii Guvernului nr.494 
privind susţinerea po-
pulaţiei de etnie romă 
din Republica Moldova 
în perioada anilor 2011-
2015”, a avut loc, recent, 
la Bălţi. 

 Fiind preocupat şi 
de această problemă, 
avocatul parlamentar 
Tudor Lazăr a participat 
la întrunirea respectivă, 
la care au mai luat parte 
reprezentanţi ai autori-
tăţilor publice locale, ai 
comunităţii romilor şi 
sectorului non-guverna-
mental, se arată într-un 
comunicat al CpDOM.

 Discuţiile au vizat problemele de inte-
grare socială şi participarea romilor la viața 
publică în raioanele de Nord ale ţării, rolul 

autorităților locale în asigurarea 
acestui proces. 

 Tudor Lazăr a salutat desfăşu-
rarea reuniunii, menţionînd impor-
tanţa ei în vederea identificării de 
soluţii pentru problemele cu care 
se confruntă romii din raioanele 
de Nord ale Moldovei. Avocatul 
parlamentar a accentuat că, în po-
fida unor cazuri de marginalizare 
a acestei categorii de persoane, 
romii au reușit să facă pași fermi 
în procesul de incluziune socială. 
Ombudsmanul a remarcat faptul 
că  ei trăiesc pe acest teritoriu de 
mai multe secole şi au un nivel de 
integrare relativ bun, în prezent 
fiind necesară implementarea efi-
cientă a politicilor şi strategiilor 
în acest sens. Tudor Lazăr susţine 
că, în mod prioritar, se mpune an-
trenarea plenară a copiilor romi în 

procesul educaţional.

 Însemnătatea valorificării dreptului de 
acces la învăţămînt ca o posibilitate  optimă 
pentru integrare şi realizarea şanselor egale 
trebuie să fie conştientizată în primul rînd de 
romi, iar accesul liber la serviciile medicale, 
sociale etc. ar grăbi integrarea reuşită a ro-
milor, susţine avocatul parlamentar.

 Potrivit Constituției, toţi cetăţenii ţării 
sînt egali în drepturi și trebuie să  benefici-
eze de șanse egale la muncă, educație, ser-
vicii sociale, culturale și economice, cît și 
de drepturi politice. Problemele cu care se 
confruntă această minoritate etnică au atras 
atenția organizațiilor internaționale, ceea 
ce a făcut ca, întru realizarea drepturilor și 
libertăților lor, să fie create sisteme fiabile 
de protecție a drepturilor, de promovare a 
toleranței și de  schimbare a atitudinii față 
de acest grup minoritar, recunoscînd în mod 
expres că romii au aceleași drepturi ca orice 
alt cetățean, se mai precizează în comunica-
tul CpDOM.

C.D. 

Acţiuni întru susţinerea populaţiei de etnie romă

M inisterul Afacerilor Interne con-
tinuă desfăşurarea campaniei 

„Locuri de muncă în sistemul MAI”.
Potrivit datelor instituției vizate, în 

ultimele două  luni au fost ocupate 974 
de funcţii vacante pe întreg sistemul mi-
nisterului.

În cadrul campaniei, angajaţii MAI 
se întîlnesc cu absolvenții universităților 
și colegiilor, participă la tîrgurile locuri-
lor de muncă și promovează posibilitatea 
angajării în sistemul dat.

De asemenea, a fost creată pagina 
dedicată angajărilor: www.mai.md/an-
gajare, pe care e stocată toată informaţia 
cu privire la posibilităţile de angajare. 
Totodată, sînt organizate acţiuni de in-
formare a cetăţenilor prin instalarea cor-
turilor în centrele raionale, unde doritorii 
pot afla mai multe detalii despre ofertele 
propuse. 

Campania „Locuri de muncă în sis-
temul Ministerului Afacerilor Interne” 
se va desfăşura pe întreg teritoriul ţării 
pînă în luna septembrie curent, iar raioa-
nele vor fi selectate în baza numărului de 
locuri vacante. La moment, acţiuni de 
informare a cetăţenilor au avut loc în ra-
ioanele Căuşeni şi Cahul. 

,,Ministerul Afacerilor Interne oferă 
în subdiviziuni o carieră cu creştere 
salarială şi de grad, cu pensionare tim-
purie și pregătire profesională, solicitată 

pe piaţa forţei de 
muncă chiar şi după 
încheierea carierei. 
Majoritatea locuri-
lor de muncă sînt în 
afara Chişinăului – 
MAI te angajează 
la locul de trai”, se 
menționează într-un 
comunicat al insti-
tuţiei.

Amintim că, Mi-
nisterul Afacerilor 
Interne a lansat cam-
pania „Locuri de 
muncă în sistemul 
MAI” la 17 iunie 

2013. La începutul lunii iunie, în sistem 
erau 2400 de locuri de muncă vacante. 
Din ele 1580 reprezentau locuri vacan-
te în Poliție, 390 în Poliția de Frontieră, 
peste 100 în Serviciul Protecției Civile 
și Situațiilor Excepționale și 310 în ca-
drul Ministerului Afacerilor Interne.

L.D.

Campania „Locuri de muncă în 
sistemul MAI” continuă  

Î n cîţiva ani, moldovenii 
ar putea uita cum arată 

un funcţionar la faţă. Şi asta 
pentru că, autorităţile ar putea 
trece pe online relaţia dintre 
stat şi cetăţean. Astfel, se va 
evita contactul cu cei care iau 
decizii, vor dispărea cozile in-
terminabile la ghişee şi nu vor 
mai fi condiţii pentru a cere şi a 
da mită. Sună frumos, dar pare 
incredibil, mai ales că unii oa-
meni abia dacă au auzit de In-
ternet, nu încă şi să-l utilizeze.

Totuşi, Ministerul Tehnolo-
giei Informaţiei anunţă că fie-
care al doilea moldovean utili-
zează Internetul, iar în curînd ar 
urma să fie aprobată Strategia 

„Moldova digitală” . În acelaşi 
timp, Centrul de Guvernare 
Electronică implementează, 
din 2011, proiecte de digitali-
zare a ţării, în valoare totală de 
20 de milioane de dolari, bani 
luaţi cu împrumut de la Banca 
Mondială. 

Natalia Cosmolici locuieşte 
în Spania. Ea a venit în Mol-
dova împreună cu soţul ei Paţi 

Garsia pentru a-şi perfecta cer-
tificatul de naştere şi actul de 
stare civilă, documente necesa-
re pentru legalizarea căsătoriei 
lor.

La Serviciul Stare Civilă 
din Chişinău însă, i-a întîmpi-
nat o coadă formată din 500 de 
persoane, majoritatea venite de 
peste hotare.

Natalia şi Paţi au fost mar-
torii unei încăierări în sediul 
Serviciului de Stare Civilă. Oa-
menii s-au îmbrîncit şi mai nu 
s-au luat la bătaie. Printre cei 
veniţi după acte, era şi un bătrî-
nel, care abia de-şi mai aminteş-
te cînd s-a căsătorit.

După ce sînt scanate, mili-
oane de acte cu numele străbu-
nicilor noştri şi data naşterii lor 
sînt trecute în calculator, ce-i 
drept descifrarea dă bătăi de 
cap.

În prezent, sînt deja digita-
lizate doar actele din perioada 
2001 - anul curent. În luna au-
gust, cînd revin moldovenii de 
peste hotare, Serviciul Stare 
Civilă eliberează zilnic cîte o 
mie de acte, ceea ce transformă 
într-un infern atît viaţa funcţi-
onarilor, cît şi cea a cetăţenilor. 
Problema se va rezolva din 
toamnă, spune directorul Ser-
viciului Stare Civilă, odată cu 
lansarea solicitărilor online.

Dacă pe unii cetăţeni îi bu-
cură vestea, pe alţii îi lasă rece. 
Săptămîna viitoare, Starea Ci-

vilă va lansa trei servicii la ghi-
şeele multimedia, pentru obţi-
nerea extraselor multilingve.

Cetăţenii vor putea să achi-
te taxele, tot prin Internet. Pînă 
acum, alte servicii de e-guver-
nare au dat roade la solicitarea 
cazierului, de unde au şi dis-
părut cozile interminabile. În 
aproape un an, deja 97 la sută 

dintre solicitanţi preferă să de-
pună cererea prin e-cazier. 

Valentin Guznac afirmă că 
noul sistem economiseşte tim-
pul agenţilor economici şi face 
activitatea funcţionarilor mai 
operativă. Deşi 47 la sută dintre 
agenţii ecoonomici solicită li-
cenţa prin Internet, unii preferă 
totuşi să discute cu funcţionarii 
faţă în faţă.

Majoritatea acestor servicii 
electronice nu pot fi utilizate 
în lipsa unei semnături digi-
tale, care poate fi procurată fie 
la Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale, la un preţ de pînă la 
590 de lei, fie de la operatorii de 
telefonie mobilă, la alte tarife.

Din 2006 încoace, 10 mii 
de persoane juridice sau fizice 
au devenit deţinători ai semnă-
turii digitale clasice şi alţi patru 
mii sînt utilizatori de semnătu-
ră mobilă. Aceştia pot semna de 
oriunde orice document, prin 
Internet.

În curînd, Ministerul Teh-
nologiei Informaţiei va lansa 

şi semnătura digitală pe bu-
letinul de identitate, care va 
semăna cu un card bancar cu 
cip.

Autorităţile susţin că avan-
tajele digitalizării relaţiei din-
tre stat şi cetăţean este comba-
terea corupţiei. Şi comunica-
rea dintre funcţionari ar urma 
să treacă pe online, odată cu 
implementarea unui proiect 

,,Guvern fără hîrtie”.
Deocamdată, nici măcar 

Centrul de Guvernare electro-
nică nu a renunţat definitiv la 
hîrtie. Ministerul Tenhologiei 

Informaţiei a elaborat Strate-
gia ,,Moldova digitală 2020”, 
document care se află acum 
la Guvern şi care prevede mai 
multe servicii digitale. Rămîne 
de văzut, dacă după adoptarea 
acestei strategii, digitalizarea 
ne va face viaţa mai uşoară, 
peste 7 ani. 

Moldova digitală - în cîţiva ani, moldovenii ar 
putea uita cum arată un funcţionar la faţă

C u două luni înainte de începerea sezonului de încălzire ,,Termocom” a început 
războiul cu cei care au datorii la plata facturilor.

Restanţele la plata căldurii se ridică, potrvit ,,Termocom”, la 200 de milioane de 
lei. Ca să le recupereze, întreprinderea a dat în judecată aproape 7 mii de consuma-
tori.

 O parte dintre aceştia s-au pomenit cu maşinile şi apartamentele sechestrate. Alto-
ra le-au fost blocate conturile bancare.

 Directorul ,,Termocom” spune că metoda este eficientă, întrucît la cîteva zile după 
aplicarea sechestrului, datornicii plătesc, de regulă, restanțele la plata pentru energia 
termică.

 În unele cazuri, se poate ajunge chiar la interdicţia de a părăsi ţara, petru cei care 
au restanţe la plata căldurii.

 ,,Termocom”-ul spune că dacă datoriile nu vor fi recuperate la timp, sezonul de 
încălzire ar putea să înceapă cu întîrziere.

Rişti să rămîi fără maşină sau fără 
apartament! Cum luptă ,,Termocom”-ul cu 

rău-platnicii
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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:

(august 2013,  nr. 32(483)

&

Educaţie juridică

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

? Vreau să înaintez o cerere de chemare în ju-
decată. Rog să-mi comunicaţi, prin intermediul 
ziarului, ce trebuie să anexez la această cerere. 

 Victoria Iachim,                                                                                              
r-n Orhei

Conform art.167 din Co-
dul de procedură civilă, la 
cererea de chemare în jude-
cată se anexează:

a) copiile de pe cererea 
de chemare în judecată şi de 
pe înscrisuri, certificate în 
modul stabilit, într-un număr 
egal cu numărul de pîrîţi şi 
de intervenienţi, dacă ei nu 
dispun de aceste acte, plus un 
rînd de copii pentru instanţă. 
Dacă înscrisurile  sînt făcute 
într-o limbă străină, instanţa 
poate dispune prezentarea 
traducerii lor în modul stabi-
lit de lege;  

b) dovada de plată a taxei 

de stat;
c) documentele care cer-

tifică circumstanţele pe care 
reclamantul îşi întemeiază 
pretenţiile şi copiile de pe 
aceste documente pentru 
pîrîţi şi intervenienţi, dacă 
aceştia nu dispun de ele;

d) documentele care con-
firmă respectarea procedurii 
de soluţionare prealabilă a 
litigiului, dacă respectarea 
acestei proceduri este prevă-
zută de lege sau de contractul 
părţilor;

e) documentul ce legali-
zează împuternicirile repre-
zentantului.

M odul şi condiţiile 
de detenţie în peni-

tenciarele de tip deschis sînt 
reglementate de Secţiunea 16 
din Statutul executării pedep-
sei de către condamnaţi, apro-
bat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 583, din 26.05.2006. Po-
trivit acestuia, în penitencia-
rele de tip deschis execută pe-
deapsa persoanele condamna-
te pentru infracţiuni săvîrşite 
din imprudenţă. 

Condamnaţii sînt deţinuţi 
fără pază, dar sub suprave-
ghere, în scopul prevenirii 
comiterii noilor crime şi 
delicte, precum şi asigurării 
îndeplinirii de către con-

damnaţi a obligaţiunilor lor.  
Fiecărui condamnat i se eli-
berează legitimaţie de model 
stabilit, semnată de şeful pe-
nitenciarului sau de adjunctul 
acestuia.  

Regimul iniţial de deten-
ţie este destinat pentru deţine-
rea condamnaţilor sosiţi pen-
tru prima oară în penitenciar 
după rămînerea definitivă 
a sentinţei. Ei sînt deţinuţi 
în încăperi complet izolate, 
care, în perioada de la stin-
gere pînă la deşteptare, se în-
cuie. În intervalul de timp de 
la deşteptare pînă la stingere, 
condamnaţii se pot deplasa 
liber pe teritoriul penitenci-
arului, în limitele stabilite de 
administraţia penitenciarului.  
La expirarea termenului de 
3 luni din ziua intrării în pe-
nitenciar, condamnaţii pot fi 
transferaţi la regimul comun 
de deţinere, luîndu-se în con-
siderare perioada ţinerii lor în 
carantină.      

Transferul condamnatului 
în regim de resocializare se 
efectuează cu 6 luni înaintea 
expirării termenului pedep-
sei, în condiţiile stabilite de 
alin.(1) art.302 al Codului de 
executare. Cu permisiunea 
administraţiei penitenciare, 
condamnaţii pot să se depla-

seze fără supraveghere în afa-
ra penitenciarului, dacă acest 
lucru este necesar în legătură 
cu munca executată, instrui-
rea sau în legătură cu surve-
nirea unor situaţii personale 
excepţionale. Pot să expedie-
ze scrisori şi să primească pa-
chete cu provizii, colete, ban-
derole, să utilizeze banii şi să 
aibă întrevederi fără nici o re-
stricţie. În acelaşi penitenciar, 
la regim de resocializare, pot 
fi deţinuţi condamnaţi băr-
baţi şi femei.   În funcţie de 
comportamentul, atitudinea 
faţă de muncă etc., adminis-
traţia penitenciarului poate 
permite condamnatului aflat 

în regim de resocializare să 
locuiască într-un spaţiu loca-
tiv separat pe teritoriul peni-
tenciarului sau în afara lui, în 
spaţii dislocate în raza a 25 
km de penitenciar. Permisi-
unea respectivă este acordată 
prin decizia şefului peniten-
ciarului în baza unei cereri 
scrise a condamnatului.

Condamnaţii care benefi-
ciază de dreptul de a locui cu 
familia în penitenciar sau în 
afara acestuia au dreptul:

– cu permisiunea admi-
nistraţiei penitenciarului, să 
locuiască în case proprii, în 
apartamente sau alte spaţii 
închiriate (inclusiv închiriate 
de la penitenciare);

– să se deplaseze liber, să 
poarte haine civile şi să aibă 
asupra lor legitimaţia de mo-
delul stabilit;

– să se ocupe cu agricul-
tura, cu creşterea păsărilor şi 
vitelor;

– să deţină obiecte de va-
loare şi bani, folosindu-i fără 
nici o restricţie.

Apelul condamnaţilor 
este efectuat de ofiţerul de 
serviciu, precum şi de şefii 
de detaşamente (sectoare) 
şi colaboratorii serviciului 
regim şi supraveghere nu 
mai puţin de două ori pe zi, 

la ora stabilită de programul 
zilei. În caz de necesitate, 
apelul condamnaţilor poate fi 
efectuat în orice timp, atît la 
sectoarele de muncă, cît şi la 
locul de trai al deţinutului cu 
familia sa.  Condamnaţii care 
locuiesc cu familiile, nu mai 
puţin de o dată în zece zile, 
la ora stabilită, sînt obligaţi 
să se prezinte personal pen-
tru înregistrare în unitatea de 
serviciu a penitenciarului.  
Ordinea interioară a peniten-
ciarelor de tip deschis se sta-
bileşte în funcţie de condiţiile 
locale, caracterul producerii, 
precum şi de alte particulari-
tăţi şi se aduce la cunoştinţa 

deţinuţilor prin ordinul 
şefului penitenciarului.  
În plus la drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în 
secţiunea a 9-a a prezen-
tului Statut, condamnaţii 
respectivi au următoare-
le:

a) drepturi:
– în orele de la de-

şteptare pînă la stingere, 
să se deplaseze liber pe 
întreg teritoriul peniten-
ciarului;

– cu permisiunea ad-
ministraţiei, să se depla-
seze fără supraveghere în 
afara teritoriului, dar în 
limitele Republicii Mol-

dova, dacă acest lucru este 
necesar în legătură cu munca 
executată sau studiile;

– în afara penitenciarului 
să nu poarte semne distincti-
ve pe piept;

– să poarte haine civile, să 
deţină obiecte de valoare şi 
bani, folosindu-i fără nici o 
restricţie;

– din momentul sosirii în 
penitenciar, să expedieze şi 
să primească banderole, co-
lete, pachete, transferuri de 
bani fără limită;

– cu permisiunea adminis-
traţiei şi la existenţa condiţii-
lor, să locuiască pe teritoriul 
penitenciarului cu familiile 
lor;

– cu permisiunea admi-
nistraţiei penitenciare, să 
locuiască cu familiile lor în 
apartamente în apropierea 
dislocării penitenciarului;

– în regim comun şi de re-
socializare, cu permisiunea 
administraţiei penitenciare şi 
în baza contractului încheiat 
de aceasta, să fie angajaţi la 
muncă la diverse persoane 
fizice sau juridice situate în 
afara penitenciarului;

– să primească pentru lu-
crul prestat remunerare în 
baza tarifelor şi normelor 
stabilite de legislaţia muncii 

în vigoare. Utilizarea muncii 
condamnaţilor, retribuirea 
muncii şi reţinerile din sa-
lariu se realizează conform 
prevederilor art.253-257 ale 
Codului de executare şi altor 
acte normative care regle-
mentează munca deţinuţilor;

– să beneficieze, pe cont 
propriu, de asistenţă medi-
cală în instituţiile curative 
publice;

– să se folosească de bu-
nurile lor în ordinea stabilită 
de lege;

– în conformitate cu legis-
laţia în vigoare, să se căsăto-
rească (divorţeze), cu înscri-
erea obligatorie în dosarul 
personal şi în legitimaţia lui 
despre schimbarea stării fa-
miliale;

– să aibă în propria folo-
sinţă televizoare, aparate ra-
dio şi computere (fără dreptul 
accesării Internetului);

– în conformitate cu 
art.236, 256 şi 269 ale Codu-
lui de executare, să plece în 
afara dislocării penitenciaru-
lui în concedii de muncă şi de 
scurtă durată. Timpul aflării 
condamnatului în afara peni-
tenciarului se include în ter-
menul de ispăşire a pedepsei;

b) obligaţii:
 – în lipsa familiei, să lo-

cuiască în blocurile de deten-
ţie ale penitenciarului;

– din momentul stingerii şi 
pînă la deşteptare, să se afle 
la locurile lor de odihnă, cu 
excepţia cazurilor prevăzute 
de programul zilei;

c) interdicţii:
– să părăsească fără per-

misiune teritoriul penitenci-
arului sau locul de trai şi de 
muncă;

– să procure, păstreze, 
transmită, fabrice orice fel 
de arme de vînătoare, de foc 
şi gaze, muniţii la ele, arme 
albe, substanţe otrăvitoare şi 
explozive, precum şi mijloa-
ce de transport;

– să procure, transmită, 
păstreze, fabrice sau să con-
sume băuturi alcoolice, sub-
stanţe narcotice şi toxice;

– să se folosească de legă-
tură radiotelefonică (mobilă) 
şi Internet, cu excepţia con-
damnaţilor care beneficiază 
de dreptul de a locui în afara 
penitenciarului;

– să participe la alegeri, 
referendumuri, greve, de-
monstraţii;

– să poarte, păstreze, fo-
losească ţinută (uniformă şi 
semne de distincţie) militară 
sau a serviciilor speciale;

– să practice jocuri de no-
roc.

Modul şi condiţiile de detenţie în penitenciarele 
de tip deschis

I nspectoratul Fiscal le-a declarat 
război deschis transportatorilor 

neautorizaţi. FISC-ul, în colaborare 
cu Inspectoratul Naţional de Patrulare, 
a demarat o acţiune de identificare şi 
amendare a şoferilor care transportă pa-
sageri ilegal. 

În vizorul autorităţilor sînt condu-
cătorii auto ce operează curse interna-
ţionale, urbane şi interurbane, inclusiv 
taximetriştii. În doar cîteva ore de lucru, 
oamenii legii au împărţit amenzi cu du-
iumul. 

Pe lîngă taximetrişti, oamenii legii 

le-au aplicat amenzi şi şoferilor de mi-
crobuze din Capitală, dar şi transportato-
rilor internaţionali. 

Unul dintre agenţii economici care 
operează curse ilegale peste hotare a 
fost amendat cu, nici mai mult, nici mai 
puţin, 50 de mii de lei.

Oamenii legii au împărţit amenzi pentru transport 
ilegal de pasageri

O companie privată va construi 
apartamente pentru judecători

C onsiliul Superior al Magistraturii (CSM) a inițiat un 
parteneriat cu o companie privată de construcții  pen-

tru a-i asigura pe judecători cu spațiu locativ.
În baza unor contracte de societate civilă, CSM i-a ofe-

rit agentului economic două terenuri pe care vor fi construi-
te  blocuri locative, iar în schimb va primi 40% din spaţiile 
locuibile din clădiri. Apartamentele vor fi repartizate de CSM 
angajaţilor din sistemul judiciar la un preţ redus comparativ 
cu cel de piaţă. Un bloc va fi construit pe str. Vasile Alecsandri 
din sectorul Centru al Capitalei, iar altul – pe str. Ceucari din 
sectorul Poșta Veche.

Potrivit deciziei CSM, de apartamente vor putea beneficia 
magistrații care au vechime în muncă de cel puțin șase ani, 
lucrează în instanţele judecătoreşti din mun. Chişinău și nu 
dispun de spaţiu locativ în raza Capitalei. De asemenea, se pot 
înscrie în listă și judecătorii  care domiciliază în mun. Chişi-
nău, însă activează în alte instanţe din ţară.

Magistrații care intenționează să-și achiziționeze aparta-
mente pot depune actele la CSM pînă pe 20 septembrie. Do-
sarul va cuprinde: cererea (în care va fi indicat numărul de 
odăi pretinse), copia buletinului de identitate, certificatul pri-
vind componenţa familiei, certificatul de la Oficiul Cadastral 
Teritorial privind lipsa spaţiului locativ și copia carnetului de 
muncă.

Totodată, CSM a stabilit că judecătorii care au depus ante-
rior cereri pentru a fi asigurați cu spațiu locativ nu vor fi incluși 
în listă.
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www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Mamulat Igor, cu viza de reşedinţă: mun. Chişinău, str. Studen-
ţilor, nr. 7, apt. 44, pentru data de 16 septembrie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscrip-
ţie) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Mamulat Ta-
tiana.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Codreanu Ivan, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 
nr. 61/2, apt. 12, pentru data de 7 noiembrie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscrip-
ţie) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de Pateşciuc 
Alexandr.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Emeligrup-Trans”, pentru data de 19 sep-
tembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 9) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea înaintată de SRL ,,Megalux-Trans” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chira Alina (IDNP 
– 2003048014945), pentru data de 17 septembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea de chemare 
in judecată depusă de Prisacaru Dorin privind încasarea împru-
mutului şi dobînzii de întîrziere.

Judecător  S. Daguţa 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Pîslari Elvira, cu 
ultimul domiciliu: satul Selişte, Orhei, pentru data de 9 septem-
brie 2013, ora 13.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea înain-
tată de Bujor Ion privind stabilirea paternităţii. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Anton Fiodor, cu 
ultimul domiciliu: satul Zorile, Orhei, pentru data de 9 septem-
brie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea înain-
tată de BC ,,Euro Credit Bank” SA privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Dodon Gheorghe, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Meşteşugarilor, nr. 8, pentru data de 19 septembrie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Dodon Iulia privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                               Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şoproncu Serghei, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Iakir, nr. 13, apt. 54, pentru data de 19 septembrie 
2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Colesnic Alexandru 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                    Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Gîrlea Ala”, cu ultima adresă: or. Orhei, str. S. Lazo, nr. 4,,A”, 
apt. 27, pentru data de 23 septembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea înaintată de SC ,,Microsif Auto” pri-
vind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Lupaşcu Natalia 
Anatolie, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 14.30, la şedin-
ţa de judecată (or. Leova, str. Unirii, nr. 32, sala nr. 2, etajul 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-143/2013, la cererea de 
chemare în judecată depusă de Lupaşcu Ivan privind declararea 
nulităţii căsătoriei, recunoaşterea nulă a certificatului de naştere, 
anularea vizei de reşedinţă şi evacuarea din spaţiul locativ. 

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

Judecător  Ludmila Ursu

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Răzvan 
Paveliu, pentru data de 12 septembrie 2013, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73) 
în calitate de intimat în cauza civilă nr. 2a-1552/13, în ordi-
ne de apel la cererea lui Vladimir Plahotniuc privind apărarea 
onoarei şi demnităţii.

Judecător  Nelea Budăi
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,VS-EXPORT” SRL, pentru data de 4 septem-
brie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, 
bir. 46), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
,,Poliproject Exhibitions” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului CMC, Primăria Chişinău, cu sediul: mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 83, intervenient accesoriu 
Chiril Liuba, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. L. Deleanu, 
nr. 9/2, apt. 66, pentru data de 18 septembrie 2013, ora 16.15, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 207), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Buruiana Ion din mun. Chişinău, str. N. Iorga, nr. 
12, apt. 14 privind anularea actului administrativ.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎS ,,Asociaţia Agroindustrială ,,Victoria”, pen-
tru data de 19 septembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. Bulgară, nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea da-
toriei în mărime de 40 470,61 lei.

Judecător  A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Rotaru Vasile, or. Căuşeni, str. A. Mateevici, nr. 58 şi Cuz-
neţov Alexandru, or. Căuşeni, str. V. Alecsandri, nr. 28, pentru 
data de 23 septembrie 2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Russu Semion 
privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bobicov Boris Ivanovici, pentru data de 26 septembrie 2013, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Sapojcova Zoia.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,AUTOVIMPEX” SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ, nr. 81, pentru data de 
30 septembrie 2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară, nr. 43, bir. 66), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea SC ,,Impexcera” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balagura Marcel, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Stoinov Ivan.

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

Judecător  S. Namaşco
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,MAXALIN” (SRL ,,RASO GRUP”), cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, bdul Moscovei, nr. 2, apt. (of.) 130, pentru 
data de 10 septembrie 2013, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la ac-
ţiunea SC ,,Auromex Prim” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător  Nina Arabadji 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Torais-Design”, mun. Chişinău, str. Gh. 
Madan, nr. 46/5-111, pentru data de 11 septembrie 2013, ora 
11.55, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de 
Circumscripţie) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată 
de ÎS ,,Mecargo”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

www
Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Popovici Ştefan 
Constantin, adresa: satul Pelinia, Drochia, pentru data de 17 
octombrie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (or. Dro-
chia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SAR ,,Moldcargo” SA privind înca-
sarea prejudiciului cauzat în urma accidentului rutier.

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

Judecător  L. Lupaşcu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Drăgănel Ion, Drăgănel Gabriela, pentru data de 4 
octombrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 16), unde va avea loc examinarea cauzei: Chicu 
Igor către Drăgănel Ion, Drăgănel Gabriela. 

Judecător     E. Cobzac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Barcari Ser-
giu şi Barcari Valentin, pentru data de 4 septembrie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
307) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea APLP-
54/369 privind încasarea datoriei.

Judecător     Ina Dutca
www

 Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Mereuţa 
Marin, a.n. 20.08.1982, domiciliat: satul Ochiul Alb, Dro-
chia, pentru data de 11 septembrie 2013, ora 11.30, la şedin-
ţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 15) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea Donaris Grup SA 
privind încasarea datoriei.

Judecător    Iu. Sciastlivîi 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Lozinschi Va-
sile, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Unirii, nr. 134, apt. 
10, pentru data de 23 septembrie 2013, ora 14.30, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea înaintată de Melnic Liudmila 
privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător    Veronica Cupcea

ANUNŢ
Munteanu Iulia, domiciliată în satul Valea-Trestieni, r-n 

Nisporeni, anunţă pierderea originalului certificatului de căsă-
torie cu nr. 07 din 22.03.1986, înregistrat la Primăria satului 
Valea-Trestieni, r-n Nisporeni.

  Iulia Munteanu 

ANUNŢ
Ulinici Vera, domiciliată în or. Nisporeni, anunţă pierde-

rea certificatului de căsătorie cu nr. 25 din 16 mai 1975, înre-
gistrat la Primăria satului Vărzăreşti, r-n Nisporeni.

  Vera Ulinici 
www

В соответствии со ст.108 ГПК РМ суд Тараклии дово-
дит до сведения Капсамун Татьяну, жительницу района 
Тараклия, с. Валя Пержей, ул. Ленина-14, что она при-
глашается на заседание суда, которое состоится 10 сентя-
бря 2013 года 14.00 часов в качестве ответчиков по иску 
Манчева Савелия о взыскании задолженности.

В случае неявки дело будет рассмотрено в Вашем от-
сутствии.

Судья   В. И. Арнаут
www

Суд Комрат, сообщает Петровой Валентине прожи-
вающей в г. Комрат ул. Пушкина, 117, о необходимости 
явки в качестве ответчика на 06 сентября 2013 года в 
13.00 часов  для проведения подготовки, и на 20 сентября 
2013 года в 13.00 часов для рассмотрения по существу 
гражданского дела № 2-391/2013 по исковому заялению 
ÎCS „Express Leasing” SRL к Петровой Валентине, Кара 
Елене о взыскании суммы долга в размере 247.92 USD.

Судья       С.И. Попович
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Liubovi BRÎNZA, 
judecător, Centru

Mult stimată doamnă Liubovi 
Brînza, 

În aceste zile de o semnificaţie 
aparte pentru dumneavoastră, cînd 
marcaţi frumoasa sărbătoare a su-
fletului, vă adresăm acest sincer şi 
cald mesaj de felicitare, avînd cer-
titudinea că trăiţi sentimentul depli-

nei satisfacţii, că aveţi ce pune pe cîntarul realizări-
lor, astfel încît să tragă greu.

Responsabilităţile pe care vi le-aţi asumat la 
afirmarea dumneavoastră ca judecător v-au obligat 
la eforturi duble, triple chiar şi n-aţi dat greş, toate 
acestea graţie seriozităţii, originalităţii, sobrietăţii, 
tenacităţii, perseverenţei – cîteva dintre calităţile cu 
care v-a înzestrat bunul Dumnezeu. 

Urările noastre de sănătate vin să întregească 
sărbătoarea dumneavoastră. Vă felicităm cu ocazia 
minunatei aniversări şi vă dorim sănătate, bucuria 
speranţelor împlinite şi o viaţă cît mai frumoasă ală-
turi de cei dragi.

La Mulţi Ani!
* * *

Vera TOMA, 
judecător, CA Bălţi

 Mult stimată doamnă Vera Toma, 
Cu ocazia frumoasei dumneavoastră aniversări, 

vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine. În 
acest an, ea semnifică vîrsta la care se împletesc în 
cel mai fericit mod realizările în muncă cu înţelep-
ciunea vieţii, imprimînd sens existenţei.

Aveţi un stil aparte de a munci, de a face drep-
tate, ce presupune tenacitate, eforturi excepţionale, 
elan şi crez, cîştigînd prin aceasta stima şi respectul 
celor din jur, plasîndu-vă în rîndul oamenilor meri-
tuoşi din domeniul ce vi l-aţi ales ca destin.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, ferici-
re, însoţite de succese, iar toate acestea să vă între-
gească imaginea şi să vă contureze efigia.

La Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:         
Dorina Postolache, magistru în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de Drept, USM; Sergiu Cobâneanu, 
doctor în drept, profesor universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Victor Zaharia, doctor în drept, con-
ferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; Ion 
Ţurcanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM, preşedintele Judecătoriei 
Centru; Tatiana Răducanu, judecător, CSJ; Angela 
Braga, judecător, Hînceşti; gheorghe Iovu, judecă-
tor, CA Chişinău; Borislav Babenco, judecător, Cen-
tru. 

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

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

U nele plante pot fi 
vampiri energetici 

– în loc să ne cureţe aerul şi 
să ne bucure ochii, ne pot 
înrăutăţi să-
nătatea. Este 
important să 
ştim că plan-
tele nu trebuie 
amplasate în 
d o r m i t o a r e , 
deoarece în 
timpul nopţii 
absorb oxigen 
şi degajă dio-
xid de carbon.

În plus, 
noaptea plan-
tele se elibe-
rează de ener-
gia negativă. 

 Fireşte, nu 
toate plantele 
vampiri intră 
în categoria 
celor care 
trebuie ţinute 
departe de casă. Anumite 
plante, precum ferigile, îi 
ajută pe unii, iar altora le pot 
face rău. Totul depinde de 

sistemul energetic al fiecărei 
persoane în parte.

 Iată care sînt plantele 
de care trebuie să ne ferim, 

potrivit lui Mihail Platonov, 
autorul cărţii ,,Vampirii şi 
donatorii casei. Secretele 
protecţiei energetice”. 

Orhideea este deosebit 
de periculoasă pentru casa în 
care locuiesc oameni neho-
tărîţi, cu voinţă slabă. Pentru 

aceştia, orhideea 
funcţionează ca o 
pompă, absorbind 
toată energia.

Cel mai acut, 
vampirismul orhi-
deei se manifestă 
dimineaţa devre-
me şi în timpul 
nopţii.

Feriga este un 
puternic vampir 
energetic. Pentru a 
se putea dezvolta 
normal are nevo-
ie de foarte multă 
energie. Astfel, o 
puteţi aşeza pe te-
levizor absorbin-
du-i toată energia 
negativă.

C h i p a ro s u l , 
deşi este un puter-

nic purificator al aerului, nu 
este indicat să-l avem în lo-
cuinţele noastre (în antichita-
te era numit arborele morţii).

Tuia, plasată în came-
ra unde petreceţi mai mult 
timp, vă poate pune viaţa în 
pericol.

Florile uscate sînt şi ele 
vampiri, dar într-o măsură 
mai redusă decît cele veste-
jite.

În general, materia moar-
tă atrage întotdeauna forţele 
necurate. 

Îngrijind trandafirii, oa-
menii îşi transferă surplusul 
energetic asupra lor şi de 
aceea, toţi cei care se consi-
deră donatori pot să cultive 
fără grijă trandafiri.

Persoanelor cărora nu 
le este suficientă propria 
energie, le sînt contraindi-
caţi trandafirii, deoarece le 
provoacă oboseală şi irasci-
bilitate.

Florile naturale tăiate 
sînt donatori pînă cînd încep 
să moară. Din acest moment, 
devin vampiri şi cu o forţă 
nebună încep să absoarbă 
energia casei, de aceea nu 
păstraţi niciodată prea mult 
florile în vază.

Berea este, probabil, cea mai consumată băutură 
alcoolică din lume. Deşi mulţi spun că din cauza ei 

organismul suferă anumite modificări, în special cele care duc 
la formarea aşa numitei ,,burţi de bere”, această licoare are şi 
beneficii nebănuite, potrivit unui grup de cercetători români. 

Berea ar putea favoriza procesele de memorare şi stimula 
atenţia, arată un studiu privind efectele consumului moderat 
de bere asupra sănătăţii organismului uman, a cărui finalizare 
a fost anunţată, recent, de Centrul de Studii despre Bere, 
Sănătate şi Nutriţie.

Studiul indică faptul că un consum moderat de bere ar putea 
favoriza procesele de memorare prin încorporarea datelor 
recente în memoria pe termen lung, a punctat Maria Diana 
Bercea, coordonator al studiului, doctorand la Universitatea 

,,Al. Ioan Cuza” din Iaşi.
Totodată, studiul evidenţiază faptul că un consum moderat 

de bere în rîndul persoanelor active ar putea amplifica impactul 
amintirilor autobiografice plăcute asupra creierului. Astfel, 
luînd în considerare faptul că procesul de memorare presupune 
compararea informaţiilor noi cu ceea ce este deja cunoscut, 
studiul indică faptul că un consum moderat şi responsabil de 
bere ar putea favoriza acest proces.

Mai mult, potrivit cercetării, un consum moderat de bere 
ar putea permite o creştere a utilizării dinamice a tuturor 
resurselor de atenţie ale sistemului nervos central. Astfel, 
participanţii la studiu care au consumat o cantitate moderată 
de bere au prezentat o alocare de două ori mai puternică a 
resurselor ce ţin de atenţie, faţă de grupul de control. 

Beneficiile nebănuite ale berii

A fost identificată vîrsta la care oamenii sînt cei 
mai fericiţi

Oamenii sînt cei mai fericiţi, atingînd cel mai înalt nivel 
de satisfacţie în viaţă, la vîrstele de 23 de ani şi de 69 de ani, 
afirmă autorii unui studiu publicat recent.

Acest studiu care a identificat cele două vîrfuri de 
satisfacţie din viaţa oamenilor, realizat de Center for 
Economic Performance de la London School of Economics, 
a fost efectuat pe un număr de 23 161 participanţi, cu vîrste 
cuprinse în intervalul 17-85 de ani.

Potrivit autorilor studiului, după vîrsta de 23 de ani, 
nivelul de fericire cunoaşte un declin care continuă pînă în 
jurul vîrstei de 50 de ani. Apoi, după 55 de ani, curba fericirii 
începe din nou să crească, urmînd o traiectorie ascendentă, 
marcată de un nou vîrf la vîrsta de 69 de ani, şi începe din 
nou să scadă după împlinirea vîrstei de 75 de ani.

Traiectoria acestui grafic al fericirii nu trebuie însă să 
fie considerată ca un fapt general şi obligatoriu, întrucît 
atitudinea mintală a fiecărei persoane joacă un rol foarte 
important.

Guma de mestecat conţine cel puţin cinci 
substanţe cancerigene

Sute de mii de tone de gumă sînt mestecate anual în 
toată lumea. Adulţii o consideră un element util, iar copiii 
o percep ca pe un deliciu. Deşi guma de mestecat poate fi 
găsită în buzunarele oricui, indiferent de venituri, puţini 
ştiu, însă, despre riscurile ei.

Produsul conţine cel puţin cinci ingrediente cancerigene, 

printre care aspartamul, una dintre cele mai periculoase 
substanţe din industria alimentară.

Un alt element periculos este şi fosfatul de calciu. Pe 
lîngă faptul că este cancerigen, acesta mai are şi efect toxic, 
poate genera indigestie, alergii şi chiar boli ale inimii. Guma 
de mestecat mai conţine dioxid de titan, care reprezintă un 
factor de risc pentru persoanele afectate de astm şi boala lui 
Chohn, o maladie inflamatorie intestinală.

Proprietăţi uimitoare ale usturoiului: Poate 
reduce efectele adverse ale chimioterapiei şi 

radioterapiei
Oamenii de ştiinţă americani au descoperit noi 

proprietăţi uimitoare ale usturoiului. Potrivit unui studiu, 
realizat pe şoareci, uleiul extras din această plantă 
poate încetini reducerea 
numărului leucocitelor din 
sînge, ca urmare a chimio şi 
radioterapiilor.

Toate medicamentele 
anticancer folosite în 
chimioterapie sînt toxice şi 
pot afecta formula sangvină, 
pielea, părul sau unele organe. 
Uleiul de usturoi, însă, are capacitatea de a repara ţesuturile 
cardiace şi de a stopa evoluţia tumorilor.

Antibiotic natural, usturoiul are capacităţi anticoagulante 
şi este bun, printre altele, şi în cazul bolilor de ficat şi 
biliare.
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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 Plantele care ne pun viaţa în pericol


