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Vladimir Cudreavţev 
– un destin consacrat 
justiţiei

Accent pe respectarea 
drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi

Militarii în termen sînt 
informați cum să-şi apere 
dreptul de a nu fi supuşi 
relelor tratamente şi torturii

V iceprim-ministrul Natalia Gherman, ministru al Aface-
rilor Externe şi Integrării Europene, a avut o întreve-

dere cu ministrul de stat pentru Afaceri Externe din Republica 
India Preneet Kaur, aflată într-o vizită de lucru în Republica 
Moldova, potrivit Direcţiei mass-media şi relaţii cu publicul 
de la MAEIE. 

Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii privind sta-
diul actual al relaţiilor bilaterale şi potenţialul de dezvoltare 
al acestora în perioada următoare. Interlocutorii au constatat 
necesitatea dinamizării dialogului politic bilateral prin organi-
zarea unor vizite la nivel înalt. Referindu-se la perspectivele 
cooperării moldo-indiene, ministrul Natalia Gherman a remar-
cat importanţa consolidării contactelor dintre ministerele de 
Externe ale celor două ţări, inclusiv prin organizarea consultă-
rilor politice interministeriale. 

De asemenea, ministrul Natalia Gherman a exprimat intere-
sul ţării noastre pentru sporirea investiţiilor indiene în economia 
Republicii Moldova şi aplicarea tehnologiilor avansate ale Indi-

ei în domeniul agriculturii şi industriei de prelucrare, medicinei, 
farmaceuticii şi energiei regenerabile, dar şi pentru intensifica-
rea cooperării dintre Camerele de Comerţ şi Industrie ale ambe-
lor state şi organizarea în comun a unor forumuri de afaceri. 

În contextul întrevederii, şeful diplomaţiei de la Chişinău 
a informat despre progresele pe care le-a înregistrat Republica 
Moldova în procesul de integrare europeană, precum şi despre 
aşteptările ţării noastre în ceea ce priveşte rezultatele Summi-
tului de la Vilnius. 

La rîndul său, ministrul de stat pentru Afaceri Externe din 
India a subliniat caracterul prietenesc al relaţiilor moldo-in-
diene, fapt ce permite intensificarea colaborării pe multiple 
planuri. Astfel, discuţiile au reconfirmat interesul comun pen-
tru extinderea cooperării în domeniile de interes reciproc, în 
special a cadrului juridic bilateral. 

Cu ocazia întrevederii, interlocutorii au examinat proble-
matica colaborării ambelor țări în cadrul organismelor inter-
naţionale.

R e p u b l i c a 
M o l d o v a 

şi Statele Unite ale 
Americii intenţio-
nează să semneze 
Acordul pentru 
comerţ şi investiţii 
(TIFA). De aseme-
nea, partea ame-
ricană îşi declară 
disponibilitatea de 
a intensifica coope-
rarea cu ţara noastră 
în domeniul ener-
giei şi de a-i oferi 
asistenţă în ceea ce 
priveşte diversifi-
carea resurselor de 
energie.

Ministerul Afa-
cerilor Externe al 
Republicii Mol-
dova a informat că acest 
subiect a fost discutat în 
cadrul întîlnirilor de la Wa-
shington, pe care delegaţia 
Republicii Moldova, condu-
să de viceprim-ministrul şi 
ministrul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Na-

talia Gherman, le-a avut cu 
oficialii americani. În cadrul 
întrevederilor cu conduce-
rea Departamentului de Stat 
al SUA, Natalia Gherman a 
pledat pentru consolidarea 
dialogului moldo-american 
în domenii precum politică, 

securitate, economie, ener-
gie şi în altele de interes re-
ciproc.

O atenţie specială a fost 
acordată intensificării rapor-
turilor comerciale şi atrage-
rii investiţiilor americane 
în economia R. Moldova, 

amplificarea 
asistenţei din 
partea SUA 
în sporirea 
s ecu r i t ă ţ i i 
ene rge t i ce 
a Moldovei. 
Partea mol-
dovenească 
şi-a expus 
interesul şi 
a trecut în 
revistă ar-
g u m e n t e l e 
Republ ic i i 
M o l d o v a 
în favoarea 
lansării unui 
dialog insti-
tuţionalizat 
cu SUA.

D u p ă 
cum s-a menţionat, scopul 
acestui dialog va fi semnarea 
Acordului pentru comerţ şi 
investiţii, ceea ce va încuraja 
atragerea de noi investiţii. În 
cadrul concursului reprezen-
tanţilor companiilor importa-
toare de vin din Moldova, au 

fost organizate prezentări de 
vinuri moldoveneşti.

La întîlnirile care au 
avut loc la Departamentul 
de Energie al SUA, a fost 
prezentată o scurtă trecere 
în revistă a priorităţilor şi 
acţiunilor autorităţilor mol-
doveneşti îndreptate spre 
diversificarea resurselor de 
energie, precum şi politicile 
stabilite şi posibilele dome-
nii de cooperare între Re-
publica Moldova şi SUA în 
sectorul energetic.

În cadrul discuţiilor, păr-
ţile au ajuns la un acord cu 
privire la acţiunile pe care 
trebuie să le ia în viitorul 
apropiat, în special pentru 
lansarea proiectului-pilot 
în domeniul eficienţei ener-
getice industriale în Repu-
blica Moldova. Priorităţile 
energetice şi economice ale 
Republicii Moldova au fost 
abordate şi în cadrul sesiunii 
strategice dedicate ţării noas-
tre la sediul Atlantic Council 
din Washington DC. 

P remierul Iurie Leancă 
şi liderul de la Tira-

spol Evghenii Şevciuk s-au 
înțeles în ceea ce privește 
prelungirea acordului, de 
acum un an şi jumătate, re-
feritor la circulaţia transpor-
tului feroviar de mărfuri pe 
segmentul transnistrean. Un 
document în acest sens a fost 
semnat, recent, la Tiraspol.

Aceasta a fost prima în-
trevedere a lui Iurie Leancă 
cu Evghenii Şevciuk de cînd 
şeful Cabinetului de miniştri 
a fost învestit în funcţia de 
premier.

Acordul privind circulaţia 
transportului feroviar de măr-
furi pe segmentul transnis-
trean a fost semnat la 30 mar-
tie 2012, de către premierul de 
atunci Vlad Filat şi Evghenii 
Şevciuk, şi urma să expire la 
30 septembrie curent.

Acordul a fost prelungit 
pe un termen de un an şi trei 
luni.

I. Leancă şi 
E. Şevciuk 
au semnat 

prelungirea 
acordului 
privind 

transportul 
feroviar de 

mărfuri

(Anda Călugăreanu)Important în viaţă nu e cum începi, ci cum continui. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

SUA intenţionează să semneze cu 
Republica Moldova un acord de 

comerţ şi investiţii

Natalia Gherman a avut o întrevedere cu ministrul de stat 
pentru Afaceri Externe din India
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Primăria Chişinăului vrea să facă 
economii şi propune ca Ziua Vinului 
şi Hramul Oraşului să fie marcate în 
aceeaşi zi
Dacă Guvernul nu vrea să acorde ajutor pentru organi-

zarea Zilei Vinului, atunci Primăria Chişinău poate comasa 
această sărbătoare cu Hramul Oraşului.  Această propunere 
a fost făcută de către şefa Direcţiei Relaţii Externe Gabriela 
Ciumac. 

Ea a comunicat că ,,la sărbătoare vor fi mulţi turişti şi, în 
acest fel, ei vor avea posibilitatea să participe la două sărbă-
tori odată”. 

Precizăm: Guvernul a anunţat că, în acest an, Ziua Vi-
nului va fi organizată în Piaţa Marii Adunări Naţionale pe 
data de 5 şi 6 octombrie, tot procesul de organizare fiind 
încredinţat vinificatorilor. Hramul Oraşului, tradiţional, este 
sărbătorit pe 14  octombrie de Ziua Acoperămîntului Maicii 
Domnului.

62 de ambulanţe noi şi un elicopter 
SMURD, în curînd în Republica 
Moldova
Pînă la finele anului vom avea 62 de ambulanţe noi, iar 

foarte curînd un elicopter SMURD ar putea realiza misiuni 
în Republica Moldova. Anunţul a fost făcut de directorul 
Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Urgenţă Gheorghe 
Ciobanu, în cadrul unui eveniment internaţional, desfăşurat 
la Chişinău. 

Peste 1500 de doctori, veniţi din peste 30 de ţări ale 
lumii, s-au adunat zilele acestea la Chişinău pentru a face 
schimb de noi practici şi experienţe. Este vorba despre cea 
de-a XIX-a ediţie a Zilelor Uniunii Medicale Balcanice şi 
al doilea Congres al medicilor din domeniul medicinii de 
urgenţă. 

În cadrul evenimentului, directorul Centrului Naţional 
Ştiinţifico-Practic de Urgenţă Gheorghe Ciobanu a declarat 
că principalele direcţii de dezvoltare a medicinii de urgenţă 
sînt echipamentele de ultimă generaţie şi dezvoltarea centre-
lor de urgenţă teritoriale.

„Ministerul Sănătăţii este în curs de a procura încă 62 de 
unităţi sanitare dotate, care vor veni în sprijinul serviciului şi 
în soluţionarea unor probleme, iar elicopterul sanitar va fi şi 
el în cel mai apropiat timp”, a declarat Gheorghe Ciobanu.

Responsabilii de la noi mai spun că, în curînd, vor fi in-
struiţi poliţiştii şi pompierii, astfel încît să ne apropiem cît 
mai mult de Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Des-
carcerare, abreviat SMURD.

Republica Moldova este membru al Uniunii Medicale 
Balcanice din anul 1990.

Compensaţia pentru perioada 
rece a anului, oferită pe condiţii 
mai blînde 
Acum şi persoanele cu un venit mai înalt vor putea primi 

compensaţii. 
 De compensaţii pentru perioada rece a anului, oferite de 

autorităţile locale din Chişinău, ar putea să beneficieze per-
soanele care au un venit lunar de pînă la 1600 de lei, şi nu 
1450 cum este în prezent. Acest lucru este prevăzut de un 
nou regulament de acordare a compensaţiilor, pe care urmea-
ză să-l aprobe Consiliul Municipal. 

Şeful Direcţiei Generale Locativ-Comunală şi Amenaja-
re Petru Gontea a menţionat că modificarea vine în contextul 
unei hotărîri de Guvern din anul 2012, conform căreia, coşul 
minim de existenţă este calculat în mărime de 1600 de lei. 
Potrivit noului regulament, persoanele care solicită ajutor 
pentru perioada rece a anului trebuie să prezinte anual cer-
tificate privind venitul lunar. „Solicităm ca persoanele care 
doresc să beneficieze de compensaţii să prezinte un certificat 
de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind veniturile lunare ale 
familiei, deoarece în sezonul precedent de încălzire s-a con-
statat că mulţi locatari prezentau informaţii eronate despre 
veniturile reale pe care le au. Certificatul se poate obţine în 
decurs de 24 de ore”, a spus Petru Gontea. 

În sezonul de încălzire 2012-2013, în municipiul Chişi-
nău, de compensaţii pentru căldură au beneficiat 34 de mii de 
familii. Din bugetul municipal au fost alocate circa 100 de 
milioane de lei.

C orupţia, sistemul ju-
diciar slab şi intrans-

parenţa în sectorul financiar 
sînt principalele probleme cu 
care se confruntă Republica 
Moldova. De această părere 
este şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în Republica Mol-
dova Pirkka Tapiola.

„Dificultăţi există, înce-
pînd de la sistemul judiciar 
slab, care necesită reforme în 
continuare. Un alt domeniu 
care trebuie redresat este lup-
ta cu corupţia, consolidarea 
ordinii de drept şi a instituţii-
lor democratice. Toate aceste 
domenii necesită intervenţii 
pentru a le eficientiza, ceea 
ce va contribui şi la edifica-
rea unui stat cu o economie 
de piaţă funcţională. Refor-
ma sectorului judiciar este 
fundamentală pentru viitorul 
ţării, pentru atragerea mai 
multor investiţii, pentru ce-
tăţenii de rînd care doresc 
să aibă un sentiment de pre-

dictibilitate a viitorului lor în 
ţară”, a declarat ambasadorul 
UE la Chişinău, în cadrul 
unui interviu.

Referitor la integritatea 
sistemului financiar-bancar, 
zguduit în ultimii ani de mul-
tiple atacuri raider asupra 
băncilor din ţara noastră, iar 
recent, înstrăinarea Băncii de 
Economii, Pirkka Tapiola a 
dat de înţeles că, dincolo de 
reforme, în stat trebuie să 
existe transparenţă în secto-
rul financiar.

„Am vorbit despre refor-
marea sistemului judiciar, 
predictibilitatea şi bineînţe-
les că reforma să fie încadrată 
într-un întreg ansamblu, dar 
trebuie să vedem întîi de toa-
te, transparenţă în sectorul fi-
nanciar, inclusiv a acţionari-
lor. Trebuie să fie transparen-
ţă în sistemele de privatizare. 
Acestea sînt probleme foarte 
importante. Este necesar ca 
sectorul financiar să fie un 

sector puternic, transparent, 
sănătos”, a menţionat şeful 
Delegaţiei UE.

Înaltul oficial s-a referit 
şi la problema transnistreană. 
Or, în opinia lui Pirkka Ta-
piola, cel mai important este 
să existe încredere între cele 
două maluri ale Nistrului.

„Lucrăm foarte activ pen-
tru a găsi o soluţie durabilă 
privind acest diferend, bazîn-
du-ne pe integritatea teritori-
ală a republicii şi pe statutul 
special al regiunii transnis-
trene. Este foarte important 
ca reunificarea să fie făcută 
în avantajul ambelor părţi, să 
fie asigurată legătura dintre 
populaţia de pe ambele ma-
luri ale rîului Nistru, pentru 
că ea  nu a locuit împreună 
de ceva timp, practic peste 
22 de ani, de aceea este foar-
te important de a construi 
aceste punţi, de a uni în pri-
mul rînd populaţia”, susţine 
oficialul european.

Întrebat despre acţiunile 
Rusiei din ultima perioadă, 
îndreptate împotriva statului 
nostru, Pirkka Tapiola a de-
clarat că acestea stîrnesc mul-
te semne de întrebare.

„UE are cele mai stricte 
norme sanitare şi fitosa-
nitare din lume. Şi UE, în 
momentul actual, importă 
produse agricole din Repu-
blica Moldova, inclusiv vi-
nuri, şi noi nu am constatat 
vreo problemă cu produsele 
importate din Moldova. De 
aici, se poate trage o conclu-
zie foarte clară – cel puţin 
acest lucru stîrneşte anumite 
întrebări. Repet – noi proble-
me cu vinul moldovenesc nu 
mai avem. Deci, poziţia Uni-
unii este clară – sînt motive 
serioase de a pune întrebări. 
Folosirea unor astfel de in-
strumente este pur şi simplu 
inacceptabilă”, a declarat şe-
ful Delegaţiei UE.

E voluţiile pe plan politic şi eco-
nomic din Republica Moldova, 

Proiectul  politicii bugetar-fiscale şi 
cel al legii bugetului de stat pentru anul 
2014 au fost subiectele întrevederii 
speakerului Igor Corman cu şeful mi-
siunii Fondului Monetar Internaţional 
în Republica Mol-
dova Max Alier. De 
asemenea, cei doi 
oficiali au discutat 
despre dezvoltarea 
indicatorilor econo-
mici din ultima peri-
oadă, implementarea 
reformelor structu-
rale şi a politicilor de 
creştere economică.

Preşedintele Parlamentului a preci-
zat că relaţia de cooperare cu FMI este 
foarte importantă pentru Republica 
Moldova, ţara noastră fiind interesată şi 
în continuare în dezvoltarea colaborării 
cu Fondul Monetar Internaţional.

,,Atît autorităţile din Republica Mol-
dova, cît şi experţii FMI au scopuri 
comune – asigurarea stabilităţii macro-

economice şi dezvoltarea sustenabilă a 
Republicii Moldova”, a menţionat Igor 
Corman în cadrul întrevederii.

Max Alier a anunţat că echipa de 
experţi ai FMI se află în Republica Mol-
dova în prima misiune de monitorizare 
post-program. Potrivit şefului misiunii 

FMI în Republi-
ca Moldova, mo-
nitorizarea apro-
fundată are drept 
scop confirmarea 
viabilităţii cadru-
lui economic al 
ţării şi avertiza-
rea timpurie cu 
privire la politi-
cile care ar putea 

periclita viabilitatea statului pe plan 
extern.

Totodată, reprezentanţii FMI vor 
oferi, în continuare, expertiza tehnică 
necesară autorităţilor de la Chişinău în 
asigurarea stabilităţii macroeconomice.

Echipa de experţi a FMI se va afla 
în Republica Moldova pînă pe data de 
1 octombrie. 

A genţia Turismului a elaborat un 
proiect de lege potrivit căruia, 

cetăţenii Republicii Moldova care vor 
traversa graniţele ţării noastre vor tre-
bui să achite aşa-numita taxă de promo-
vare, dar asta numai după ce documen-
tul va fi votat în Parlament.

Taxa va fi aplicată pentru turismul 
emiţător şi cel organizat. Legea acum 
este încă în proces de lucru. „Informa-
ţia potrivit căreia, cetăţenii moldoveni 
care trec hotarele ţării noastre sînt deja 
taxaţi cu 10-20-30 de lei nu corespun-
de realităţii. Asupra proiectului se mai 
lucrează”, a menţionat Nicolae Platon, 
directorul Agenţiei Turismului.

Potrivit lui, din taxele prevăzute de 
legea în cauză se va înfiinţa un fond de 
dezvoltare a turismului. „Vom promova 
imaginea turistică a Republicii Mol-
dova, vom organiza pe teritoriul ţării 
noastre evenimente culturale pentru 
atragerea turiştilor străini”, a adăugat 
N. Platon.

Proiectul de lege urmează să fie pre-
zentat Parlamentului, iar în cazul în care 
va fi votat, legea va intra în vigoare pînă 
la sfîrşitul anului curent.

Pirkka Tapiola: Justiţia şi corupţia – principalele 
probleme ale Republicii Moldova

Proiectele politicii bugetar-fiscale şi 
legii bugetului de stat pentru anul 

2014, discutate de Igor Corman cu 
experţii FMI

Taxa la traversarea 
graniţei va fi 

achitată începînd 
cu anul viitor

P otrivit Serviciului de presă al 
Ministerului Economiei, aces-

tea sînt prevederile principale ale Ho-
tărîrii de Guvern privind pregătirea de 
implementarea principiului „ghişeului 
unic” în desfăşurarea activităţii de între-
prinzător, elaborată de ministerul vizat şi 
aprobată de Executiv.

 Astfel, peste 50 de autorizaţii, cer-
tificate, permise, avize, notificări şi co-
ordonări vor fi eliberate obligatoriu prin 
intermediul ghişeelor unice instituite la 
cele 17 instituţii publice emitente.

 Totodată, autorităţile publice vor 
implementa principiul declaraţiei pe 
propria răspundere a agentului econo-

mic la eliberarea diferitor auto-
rizaţii. Acestea nu vor solicita 
întreprinderii informaţii şi docu-
mente justificative, fiind obligate 
să le verifice singure direct la in-
stituţia publică ce deţine datele 
respective. 

În acelaşi timp, vor fi institu-
ite sancţiuni pentru funcţionarii 
publici care vor încălca aceste 
cerinţe. De asemenea, instituţi-
ilor publice subordonate Parla-
mentului şi autorităţilor publice 
locale li se recomandă să instituie ghi-
şee unice pentru eliberarea autorizaţiilor 
din domeniul lor de responsabilitate. 

Potrivit Hotărîrii de Guvern, instituţiile 
publice au la dispoziţie trei luni pentru 
a elabora documentele necesare funcţio-
nării ghişeelor unice.

Antreprenorii vor putea obţine autorizaţii şi certificate la 
ghişee unice, iar funcţionarii publici vor fi sancţionați pentru 

tergiversări nejustificate
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A nul acesta ar fi împli-
nit 90 de ani de la naş-

tere, dar soarta a vrut să fie al-
tfel. Astfel, s-a stins din viaţă 
la vîrsta de 85 de ani, fiind 
răpus de o boală necruţătoa-
re. Este vorba despre Vladi-
mir Cudreavţev,  un nume de 
notorietate în jurisprudenţa 
Federaţiei Ruse,  apreciat şi 
de către colegii şi discipolii 
din Republica Moldova.

Cei care l-au cunoscut 
susţin că, ştiinţa juridică a 
pierdut enorm de mult din 
clipa în care ilustrul academi-
cian nu mai este, pentru că a 
fost omul care şi-a consacrat 
întreaga viaţă domeniului ce 
şi l-a ales ca destin – justiţia, 
fiind înzestrat cu înalte cali-
tăţi profesionale şi inegalabi-
le valori morale.

A plecat de printre noi un 
savant talentat, jurist, crimi-
nolog, sociolog, politolog, un 
bun manager al ştiinţei juri-
dice, care s-a dedat întru totul 
acestui domeniu, luptînd îm-
potriva criminalităţii şi con-
tribuind la edificarea statului 
de drept,  subliniază Victor 
Luneev, doctor în drept, pro-
fesor universitar din Rusia, 
într-un articol dedicat regre-
tatului academician.

Vladimir Cudreavţev s-a 
născut pe 10 aprilie  1923, la 
Moscova, într-o familie de 
profesori. În 1941 a fost ad-
mis la  Şcoala Militară, după 
absolvirea ei fiind trimis pe 
front în calitate de coman-
dant de pluton. 

În timpul războiului, ar-
mata era în criză de profesi-
onişti  şi ţinîndu-se cont de 

nivelu-i înalt de pregătire,  V. 
Cudreavţev este  recomandat 
pentru a-şi face studiile la 
Academia Juridico-Militară, 
pe care a absolvit-o cu meda-
lie de aur. Ulterior, şi-a susţi-
nut cu brio disertaţia în sfera 
dreptului penal,  rămînînd să 
activeze în domeniul pedago-
gic.

În 1960, savantul V. Cu-
dreavţev a fost numit în func-
ţie de conducere a Colegiului 
militar al Judecătoriei Supre-
me a URSS. În această peri-
oadă, îşi apără teza de doctor 
în domeniul calificării infrac-
ţiunilor, şi refuzînd gradul de 
general, decide să activeze în 
calitate de director adjunct, 
al Institutului Unional de 
Analiză a Cauzelor şi Elabo-
rării Măsurilor de Prevenire 
a Infracţiunilor, de pe lîngă 
Procuratura URSS. 

În 1973, fiind director al  
Institutului de Stat şi Drept 
al Academiei de Ştiinţe  a 
URSS,  V. Cudreavţev  a de-
venit membru corespondent, 
după care membru titular al 
prestigioasei instituţii. E de 
menţionat faptul că în 1985, 
V. Cudreavţev a ajuns să fie 
ales membru al Consiliului 
de administraţie al academi-
ei, iar mai apoi, este numit 
vicepreşedinte al acesteia în 
sfera ştiinţelor socio-umane  

– pentru prima dată în istorie, 
responsabil de aceste dome-
nii se face un jurist.

În perioada restructurării, 
a ajuns  deputat şi consilier al 
preşedintelui URSS, promo-
vînd supremaţia legii şi ordi-
nea de drept în stat. 

 Cît priveşte activitatea sa 
ştiinţifică, discipolii îl con-
sideră un savant cu viziuni 
multilaterale, care a contri-
buit enorm la dezvoltarea 
ştiinţei juridice, în special 
în domeniile criminologic, 
dreptului penal, teoriei gene-
rale a dreptului etc. Este 
autorul a peste 600 de 
lucrări ştiinţifice, dintre 
care multe reprezintă ma-
nuale şi  monografii fun-
damentale.

În lucrările sale, V. 
Cudreavţev, întotdeau-
na, a abordat probleme 
actuale, de o importanţă 
majoră pentru societate, 
ce se referă la lupta cu 
infracţionalitatea, iar în 
calitatea sa de vicepre-
şedinte al Academiei de 
Ştiinţe  a URSS, a trebuit 
să facă faţă nu doar ca 
specialist de talie înaltă 
în domeniul jurispruden-
ţei, ci şi ca sociolog, poli-
tolog etc. şi nu a dat greş 
niciodată. Una din lucrările 
sale de vază înglobează în 
sine toată  informaţia pri-
vind experienţa mondială, de 
secole, referitoare la lupta 
cu criminalitatea, cizelată şi 
adaptată, astfel încît să poată 
fi aplicată întru soluţionarea 
problemelor contemporane 
din domeniu. Aici, autorul 
vorbeşte despre drepturile 
omului,  dreptul la libera ex-
primare, libertatea creaţiei, 
dreptatea socială etc. Ope-
rele lui V. Cudreavţev, dar şi 
ale colegilor săi, V. Luneev, 
Nineli Cuzneţova, Igor Car-
peţ, savanţi cu renume mon-

dial în domeniul jurispruden-
ţei, sînt studiate şi astăzi de 
către studenţi, masteranzi, 
doctoranzi, servind ca temei 
domeniului vizat.   

Avea un stil aparte de a 
munci, de a gîndi, de a scrie. 
Astfel, cei care îi cunosc stu-

diile susţin cu vehemenţă că 
acestea sînt bine argumen-
tate, scrise într-un limbaj 
concret, de o corectitudine 
exagerată, cu concluzii ori-
ginale. 

V. Cudreavțev era înzes-
trat cu abilitatea de a pătrun-
de în profunzimea lucrurilor, 
ceea ce-i permitea să vină 
întotdeauna cu o nouă con-
cluzie. Tratarea profundă a 
problemei se observa chiar 
şi în discursurile sale, care 
erau bine structurate şi inte-
resante, cu care captiva şi im-
presiona mereu publicul. Prin 
urmare, V. Cudreavţev era şi 

un bun orator, care susţinea 
că dacă un vorbitor vrea să 
fie ascultat, devine necesar 
de a pune pe tapet două, trei 
probleme, după care se pur-
cede la dezvăluirea lor.  

Nu putem  să nu menţio-
năm faptul că sub conducerea 
ilustrului savant au fost ela-
borate multe legi importante, 
unionale, legi supreme, co-
duri etc.  În acest sens, este 
de menţionat situaţia con-
tradictorie, din perioada re-
structurării, ce a avut loc în-
tre grupurile de lucru care au 
participat  la crearea Codului 
penal. Astfel, graţie eforturi-
lor savantului Cudreavţev, au 
fost găsite compromisurile 
necesare între adepţii părţii 
pro-socialiste şi pro-capi-
taliste, ulterior, codul fiind 
adoptat.

 Munca sa a fost apreciată 
nu doar de colegii de breaslă, 
ci şi de conducerea de vîrf. 
Aşadar, pentru asiduitate, 
pentru contribuţii merituoa-
se la dezvoltarea şi moder-
nizarea ştiinţei juridice, V. 
Cudreavţev a fost decorat cu 
cele mai înalte distincţii de 
stat, atît în Federaţia Rusă 
cît şi peste hotare. 

 A activat în cele mai se-
rioase structuri în stat, deve-
nind astfel membru al consi-
liilor ştiinţifico-consultative 
de pe lîngă Judecătoria Su-
premă a Rusiei, Procuratura 
Generală, Ministerul Justiţi-
ei, iar cercetările sale sînt re-
cunoscute şi în alte ţări, unde 
are o mulţime de discipoli 

– este vorba despre toate ţă-
rile din Comunitatea Statelor 

Independente, inclusiv Re-
publica Moldova,  precum şi 
Bulgaria, Finlanda, Polonia, 
Vietnam ş.a.

 Ar fi păcat să nu vorbim 
şi despre valorile umane cu 
care a fost înzestrat V. Cu-
dreavţev. Chiar şi atunci cînd 
a ocupat funcţii de vază, tot 
modest a rămas, accesibil, cu 
un suflet blînd şi cald, gata 
să sară în ajutor oricui cine 
avea nevoie. Era o fire rea-
listă care trata orice proble-
mă, indiferent de natura ei, 
într-un mod critic şi obiectiv, 
pentru care găsea întotdeau-
na soluţii.

A fost devotat domeniu-
lui în care a activat, iar faptul 
că, bolnav fiind de o boală 
necruţătoare, se implica ac-
tiv în muncă şi o desfăşura 
impecabil, demonstrează 
încă odată acest lucru.    

Cu certitudine, Vladimir  
Cudreavţev poate fi consi-
derat cel mai bun specialist 
în domeniul criminologiei 
din Rusia, participînd activ 
la mai multe congrese ONU 
privind prevenirea criminali-
tăţii şi comportamentul faţă 
de delicvenţi. 

Problematica criminali-
tăţii l-a preocupat enorm de 
mult, ea constituind subiec-
tul-chee al lucrărilor sale,  
analizat amplu în cîteva zeci 
de cărţi şi numeroase articole. 
Astfel, activitatea ştiinţifică a 
savantului V. Cudreavţev, în 
domeniu, a trecut cu mult de 
limite, iar cărţi a scris chiar 
şi de pe patul de spital.     

C.D.

In Memoriam       

Vladimir Cudreavţev – un destin consacrat justiţiei

C onsiliul Concurenţei, în colaborare cu Agenţia 
Turismului, efectuează campania de promovare 

a prevederilor noii Legi a concurenţei, potrivit cărora, 
turoperatorii din ţară au dreptul la apărare în caz de con-
curenţă neloială.

Inspectorii Consiliului Concurenţei vor fi sesizaţi de 
agenţi economici şi drept urmare, vor fi pornite investi-
gaţiile. Acestea au drept scop ridicarea anumitor probe, 
necesare pentru instrumentarea dosarului. „Agentul eco-
nomic acuzat de anumite nereguli primeşte proiectul de 
decizie al consiliului şi are dreptul la apărare. În această 
campanie, noi explicăm cum anume poate fi exercitat 
acest drept”, a declarat preşedintele Consiliului Concu-
renţei Viorica Cărare.

Inspecţiile sînt efectuate în mod inopinat, pînă în 
prezent fiind instrumentate cîteva zeci de dosare. „La 
Consiliul Concurenţei se apelează cînd este încălcat 
un anumit drept, de exemplu, cînd un alt concurent dă 
dovadă de abuz de poziţie dominantă sau cînd un agent 
economic mai mare îl intimidează pe unul mai mic”, a 
menţionat, la rîndul său, directorul Agenţiei Turismului 
Nicolae Platon.

Totodată, Viorica Cărare a mai subliniat că noua 
Lege a concurenţei a fost adoptată în septembrie 2012. 
Iar prezenta campanie de promovare a prevederilor 
acesteia vine să sublinieze care este rolul şi măsura de 
ingerinţă a Consiliului Concurenţei în activitatea turope-
ratorilor din ţară.

Menţionăm că, la moment, în republică activează 
circa 480 de agenţi turistici, dintre care turoperatori sînt 
peste 120, restul fiind agenţii de turism. 

Inspectorii Consiliului 
Concurenţei verifică 

activitatea turoperatorilor 
din republică

A vocatul parlamentar Anatolie 
Munteanu, directorul Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova 
(CpDOM), a avut, recent, o întîlnire cu 
un grup de studenţi din cadrul organi-
zaţiei ,,Academia viitorilor jurişti”. Su-
biectul principal asupra căruia s-au 
axat discuţiile vizează experienţa 
acumulată în cadrul activităţilor de 
voluntariat la Instituţia naţională 
pentru respectarea drepturilor omu-
lui. În acest sens, trebuie de menţio-
nat că, în perioada de vară a anului 
curent, în cadrul Programului „Vii-
torii jurtişti în acţiune”, studenţii au 
desfăşurat activităţi de voluntariat 
la CpDOM cu scopul de a acumula 
experienţă de lucru în domeniul dat, 
de a cunoaşte atribuţiile avocatului 
parlamentar, precum şi metodele de 
lucru aplicate în exercitarea funcţii-
lor de promovare şi protejare a drepturilor 
omului.

Potrivit CpDOM, la întîlnire, studen-
ţii au povestit despre practica dobîndită. 
Viitorii jurişti au apreciat şi posibilitatea 
de a-şi aprofunda cunoştinţele teoretice 
obţinute în perioada de studii, precum  şi 
faptul că au putut vedea cum se elabo-
rează actele juridice: interpelări, sesizări 
etc.  În mod deosebit, a fost apreciată ex-

perienţa ce ţine de lucrul cu adresările ce-
tăţenilor, de la audienţa petiţionarilor pînă 
la soluţionarea cazurilor.  

Totodată, în perioada menţionată, vo-
luntarii au lucrat la Telefonul Copilului, 
elaborînd materiale informative, parti-

cipînd la o conferinţă de presă susţinută 
de avocatul parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului Tamara Plămădeală. 
De asemenea, ei au activat în cadrul Me-
canismului Naţional de Prevenire a Tortu-
rii, au participat la prelucrarea datelor sta-
tistice necesare pentru rapoartele, studiile 
şi notele  informative elaborate de Cen-
trul pentru Drepturile Omului.  Studenţii 
au menţionat că experienţa acumulată le 

este utilă şi îi ajută să se orienteze mai 
bine în viitoarea profesie. 

La rîndul său, avocatul parlamentar 
Anatolie Munteanu a ţinut să sublinieze 
că, avînd experienţă, studenţii au posibi-
litatea de a înţelege mai bine mecanisme-

le funcţionării  unui serviciu 
public, specificul instituţiei 
ombudsmanului, structura şi 
direcţiile de activitate,  dar şi 
a aprecia eficienţa lucrului în 
echipă.  Directorul CpDOM 
a evidenţiat necesitatea unor 
astfel de inițieri în profesie, 
a salutat colaborarea sta-
bilită cu voluntarii şi le-a 
împărtăşit fapte din propria 
experienţă profesională. În 
opinia avocatului parlamen-
tar, situaţia respectării drep-
turilor omului în ţara noastră 

depinde de competenţa cadrelor juridice, 
iar noua generaţie de jurişti promite a 
stabili un nou nivel de performanţă în 
profesie. Experienţa acumulată de tineri 
în astfel de activităţi, după părerea om-
budsmanului, este cheia creşterii unei 
generaţii social responsabile de jurişti, 
se menţionează într-un comunicat al Cp-
DOM.

L.D.

Avocatul parlamentar 
Anatolie Munteanu a avut o întîlnire 

cu viitorii jurişti
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A sociaţia ,,Promo-LEX” şi Asociaţia pentru 
Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) 

au lansat, recent, în cadrul unei conferinţe, Raportul 
trimestrial nr. 2 de monitorizare a implementării Stra-
tegiei de reformă în sectorul justiţiei. Acesta cuprinde 
perioada  1 aprilie - 30 iunie 2013.

Într-un comunicat al ,,Promo-LEX” se precizea-
ză că monitorizarea se axează pe observarea a două 
componente de bază: evaluarea realizării activităților 
cuprinse în Planul de acțiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă 
a sectorului justiției și 
monitorizarea ședințelor 
de judecată. În cadrul 
raportului, au fost ana-
lizate două categorii de 
acțiuni, după cum urmea-
ză: acțiuni scadente, cu 
termen de realizare în tri-
mestrul II al anului 2013 
și acțiuni restante din anul 
2012 și primul trimestru 
al anului 2013.

La capitolul restanţe, 
raportul evidenţiază rea-
lizarea doar a cîtorva prevederi conform Planului de 
acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă 
în sectorul justiţiei.  

,,Din totalul de 101 acţiuni care rămîneau restante 
pentru perioada anului 2012 şi trimestrul I, 2013, doar 
44 au fost realizate, sau 43%. Astfel, putem afirma că, 
realizarea Planului de acțiuni privind implementarea 
Strategiei de reformă în sectorul justiţiei se desfășoară 
foarte lent. Cu referire la acţiunile care urmau a fi im-
plementate în trimestrul II, 2013, situaţia este și mai 
gravă. Din 31 de acţiuni, au fost realizate doar şase, 
sau 19%”, a explicat Olesea Stamate, director Asocia-
ţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă.

Privind lucrurile din perspectivă pozitivă, dar 
obiectivă,  Pavel Postica, director de program, 
Asociația ,,Promo-LEX”, a subliniat că o dinami-
că bună s-a înreagistrat în domeniul monitorizării 

ședințelor de judecată și a calității actului judecă-
toresc. „Vorbind despre anumite tendințe, al doilea 
raport, comparativ cu primul, cu titlul pozitiv, pu-
tem spune că, dacă în primul trimestru din totalul 
ședințelor monitorizate doar 77 au fost desfășurate 
în cadrul sălilor de ședință, atunci în trimestrul II 
această cifră a crescut de aproape trei ori. La fel, 
s-a atestat o creștere cu aproximativ 12% în ceea ce 
privește înregistrarea audio a ședințelor de judecată. 
Astfel, dacă în primul trimestru au fost înregistrate 

doar 145, adică sub 50%, la 
moment, această cifră a cres-
cut la 179 de cazuri din 300 
monitorizate”, a menționat 
Pavel Postica.

Raportul trimestrial nr. 2 
de monitorizare a implemen-
tării Strategiei de reformă în 
sectorul justiţiei include şi un 
şir de recomandări. Acestea  
se referă la necesitatea conso-
lidării instituției grupului de 
lucru; completarea Regula-
mentului cu privire la funcţi-
onarea grupurilor de lucru cu 

prevederi care să oblige secretariatul grupurilor de lu-
cru să publice procesele verbale ale şedinţelor, agen-
dele, dar și alte produse inclusiv corespondența, pe 
pagina web a Ministerului Justiției, în decursul unui 
termen rezonabil de la desfăşurarea acestora, și nu în 
ultimul rînd, operarea unor modificări în Planul de ac-
ţiuni prin care să fie actualizate şi precizate termenele 
de implementare a acţiunilor, relevanţa şi necesitatea 
realizării anumitor acţiuni precum şi, după caz, res-
ponsabilitatea instituţiilor.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului ,,Mo-
nitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea 
responsabilității Guvernului”, implementat de către 
Asociația ,,Promo-LEX” și Asociația pentru Guver-
nare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene.

C.D.

O prioritate pentru Institu-
ţia naţională de apărare a 

drepturilor omului din Republica 
Moldova (CpDOM) o constituie şi 
respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi. Astfel, acest subiect 
se găseşte frecvent pe agenda cen-
trului. În acest sens, angajaţii  Cp-
DOM participă la diverse întruniri, 
organizează acţiuni, ce au drept 
obiectiv promovarea drepturilor 
persoanelor aflate în dificultate. 

„Locuri de muncă pentru persoa-
nele cu dizabilităţi” – acesta este 
genericul unei conferinţe, ce a avut 
loc recent, la care a participat avo-
catul parlamentar Aurelia Grigoriu, 
în cadrul căreia, ombudsmanul a 
susţinut un discurs la tema: ,,Anga-
jarea persoanelor cu dizabilităţi în 
cîmpul muncii, drept una din căile 
de incluziune socială”.

Potrivit CpDOM, în alocuţiunea 
sa, Aurelia Grigoriu s-a referit la 
practicile pozitive ale Moldovei în  
acest domeniu, accentuînd că proble-
ma incluziunii sociale şi în special a 
angajării în cîmpul muncii a persoa-
nelor cu dizabilităţi constituie o prio-
ritate în activitatea Centrului pentru 
Drepturile Omului din Moldova.

De asemenea, avocatul parla-
mentar a analizat  cadrul legal inter-
naţional şi baza legislativă naţională, 
referindu-se la unele aspecte care au 
servit drept temei pentru înaintarea 
de către ombudsman a unor acte de 
reacţionare în apărarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi.

În context, Aurelia Grigoriu a 
menţionat Reuniunea de lucru cu 
genericul „Realizarea dreptului la 

muncă pentru persoanele cu dizabi-
lităţi în Republica Moldova” , orga-
nizată de CpDOM în colaborare cu 
Confederaţia Naţională a Sindicate-
lor din Moldova şi mai multe organi-
zaţii neguvernamentale ce activează 
în domeniul protecţiei drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, unde au 
fost înaintate propuneri şi mecanis-
me de implementare, respectare şi 
protecţie a dreptului persoanelor cu 
dizabilităţi la muncă.

Susţinerea prin programe socia-
le şi politici de stat a persoanelor cu 
dizabilităţi, colaborarea cu partene-
rii externi ai Moldovei pentru a asi-
gura persoanelor cu dizabilităţi, pe 
lîngă integrarea socială, şansa unei 
realizări profesionale este o necesi-
tate a timpului, a subliniat avocatul 
parlamentar.

Menţionăm că, conferinţa a fost 
organizată de Ministerul Afacerilor 
Externe, şi  Ministerul pentru Copii, 
Egalitate şi Incluziune Socială ale 
Norvegiei, în colaborare cu ONG 

„MAKS” şi ONG „Speranţă şi sănă-
tate” din Moldova.

La fel, recent, la iniţiativa re-
prezentanţei din Comrat a CpDOM, 
susţinută de Camera de Comerţ şi 
Industrie din UTA Găgăuzia, în ora-
şul Vulcăneşti a avut loc un seminar 
la tema integrării sociale a persoa-
nelor cu dizabilităţi. 

La eveniment au participat de-
putatul Adunării Populare din Găgă-
uzia Victor Petrioglu, şi alţi factori 
de decizie, persoane cu dizabilităţi, 
precum şi cele care îngrijesc de ele 
etc. 

În cadrul discuţiilor, şeful repre-

zentanţei Comrat a CpDOM Svetla-
na Mironova a făcut o trecere în re-
vistă a legislaţiei naţionale privind 
protecţia persoanelor cu dizabilităţi, 
menţionînd, printre altele, impor-
tanţa creării organizaţiilor neguver-
namentale în domeniul dat, pentru 
intensificarea eforturilor de apărare 
a drepturilor categoriei vizate de 
cetăţeni.

Printre cele mai stringente 
probleme cu care se confruntă, 
persoanele cu dizabilităţi au evi-
denţiat pensiile derizorii, asistenţa 
insuficientă din partea statului, 
lipsa unor condiţii decente de via-
ţă, indiferenţa manifestată de unii 
funcţionari de stat vizavi de ele. 
În acelaşi timp, cetăţenii aflaţi în 
dificultate s-au mai plîns că,  uni-
cul ziar raional din Vulcăneşti – 

„Panorama” riscă să fie în curînd 
închis, ceea ce va reduce accesul 
locuitorilor raionului la informaţie. 
Asta în condiţiile în care categorii-
le social vulnerabile ale populaţiei 
din zonă nu dispun de televizoare 
şi calculatoare. 

Spre final, participanţii la întru-
nire au fost unanimi în ideea privind 
necesitatea intensificării activităţii 
organizaţiilor neguvernamentale 
pentru protecţia drepturilor persoa-
nelor cu dizabilităţi. De asemenea, 
s-a decis ca Adunării Populare şi 
Guvernului  să le fie transmisă o 
adresare cu solicitarea elaborării 
mecanismului de implementare a 
Legii cu privire la integrarea soci-
ală a persoanelor cu dizabilităţi.

La reuniune s-a menţionat că 
Primăria oraşului Vulcăneşti a dat 

curs solicitării Centrului pentru 
Drepturile Omului din Moldova de 
a asigura condiţii necesare pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii la serviciile publice, în 
acest scop fiind instalată o rampă la 
intrare în edificiul autorităţii publi-
ce raionale. 

De menţionat e şi faptul că, de 
curînd, viceministrul de Externe 
Valeriu Chiveri a declarat, într-o in-
tervenţie la Reuniunea de Nivel În-
alt privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi  că,  drepturile acestor 
oameni  trebuie incluse în continu-
are în procesul de evaluare a Obiec-
tivelor de Dezvoltare a Mileniului şi 
în agenda de dezvoltare care preve-
de perioada după 2015, elaborate în 
cadrul ONU. 

Potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului de Externe, în particular, a 
fost reiterată necesitatea respectării 
angajamentului statelor membre să 
furnizeze resursele necesare pentru 
o asistență practică și eficientă pen-
tru acest grup de persoane.

Republica Moldova a ratificat 
deja Convenția ONU privind drep-
turile persoanelor cu dizabilități, iar 
Guvernul efectuează o apropiere a 
programelor naționale de angajare, 
mediere și training la standardele 
europene.

Adițional, sînt depuse eforturi 
de ajustare a activităților Agenției 
Naționale de Angajare la necesitățile 
persoanelor cu dizabilități, inclusiv 
în contextul procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova.

L.D.

Accent pe respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Raport: ,,Procesul de reformă în 
justiție se desfăşoară foarte lent”

U n proiect amplu finanţat de 
UE a fost implementat în 

perioada ianuarie 2011 - septembrie 
2013, fiind prima intervenţie multila-
terală în Republicii Moldova pentru 
ameliorarea efectelor negative ale mi-
graţiei asupra copiilor şi altor membri 
vulnerabili ai familiilor rămase în 
urmă ca rezultat al migraţiei. Proiectul 
a fost implementat în comun de către 
instituţiile guvernamentale din Italia 
şi ţara noastră, ONG-uri, asociaţiile 
diasporei şi Misiunile Organizaţiei In-
ternaţionale pentru Migraţie în Italia şi 
Republica Moldova.

La conferinţa finală a participat şe-
ful Delegaţiei UE în Republica Moldo-
va Pirkka Tapiola, ambasadorul Italiei 
în ţara noastră Enrico Nunziata, repre-
zentanţii Ministerului Muncii şi Politi-
cilor Sociale al Italiei şi oficiali de la 
Guvern.

Unul dintre principalele rezultate 
ale proiectului este faptul că, acum au-
torităţile moldoveneşti ştiu mai bine 
situaţia copiilor nevoiaşi – din cei 
168 082 copii vulnerabili identificaţi, 
105 000 au rămas în urmă (ceea ce în-
seamnă că fiecare al cincilea copil din 
Moldova are un părinte peste hotare, 
iar în cazul al fiecărui zecelea – ambii 
părinţi sînt plecaţi). Graţie unui studiu 
cantitativ complex elaborat în coope-
rare cu Universitatea de Stat din Mol-
dova şi cofinanţat de către Agenţia 
Cehă pentru Dezvoltare prin interme-
diul Caritas Czech Republic, dezvolta-
torii naţionali de politici în domeniul 
social sînt mai bine pregătiţi pentru 
elaborarea strategiilor şi mecanisme-
lor comprehensive privind abordarea 
sărăciei, abandonul şcolar şi lipsa de 
deprinderi pentru o viaţă independen-
tă între copii şi tineri.

De asemenea, proiectul s-a axat pe 
sporirea bunăstării a sute de moldo-
veni afectaţi de migraţie: 400 de copii 
vulnerabili au primit asistenţa directă; 
100 de tineri au beneficiat de instru-
iri profesionale, şi 213 tineri au aflat 
cum să lanseze o afacere, printre care 
48 recepţionează granturi nemonetare 
pentru deschiderea sau dezvoltarea în-
treprinderilor. Mai mult, două granturi 
depline PARE 1+1 au fost oferite la 
doi migranţi reveniţi din Italia. În plus, 
130 de asistenţi sociali au participat la 
un program de consolidare a capacită-
ţilor desfăşurat de Asociaţia Naţională 
de Municipalităţi din Italia (ANCI), 
iar 47 de cadre din şcoli profesionale 
au fost instruite de către profesionişti 
italieni.

Între timp, 1000 de moldoveni din 
12 oraşe italiene au fost informaţi des-
pre efectele negative ale migraţiei în 
cadrul campaniei de sensibilizare ,,Ni-
meni nu este singur pe pămînt”; pes-
te 100 din aceştia au primit asistenţa 
psihologică, socială şi legală oferită 
de asociaţiile diasporei moldoveneşti 
şi OIM de la Roma.

Proiectul face parte din Programul 
tematic de cooperare cu ţările terţe în 
domeniile migraţiei şi azilului, finan-
ţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat 
de Ministerul Muncii şi Politicilor So-
ciale al Italiei, cu un buget total de 2 
milioane de euro (33.789.800 lei mol-
doveneşti). Proiectul este implementat 
în parteneriat cu Ministerul Muncii şi 
Politicilor Sociale al Italiei; Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
al Republicii Moldova şi Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, Mi-
siunea în Moldova. Activităţile vor fi 
încheiate în septembrie 2013.

OIM: 168 082 copii vulnerabili 
identificaţi în Moldova



Parlamentul vrea să adopte pachetul de legi privind 
reformarea Procuraturii Generale, pînă la sfîrşitul anului
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R elele tratamente şi tortura apli-
cate faţă de militarii în termen 

vor fi eradicate. Asta pentru că ostaşii  
sînt informaţi cum să-şi apere dreptul 
de a nu fi supuşi acestor acţiuni.

Recent, Asociația ,,Promo-LEX”, în 
parteneriat cu Ministerul Apă-
rării al Republicii Moldova, a 
lansat proiectul ,,Combaterea 
încălcării drepturilor militarilor 
în termen din Republica Mol-
dova prin intermediul sporirii 
gradului de conștientizare juri-
dică”.

Principalele obiective ale 
acestui proiect vizează spori-
rea nivelului cunoștințelor, în 
rîndurile militarilor aflați în 
termen, cu privire la drepturile 
lor și mecanismele de protecție 
ale acestora, în acest scop fiind 
organizate un şir de seminare. Acestea 
au menirea de a creşte  încrederea per-
sonală a soldaţilor în termen şi de a-i 

,,înarma” cu cunoştinţe generale pentru a 
preveni orice tipuri de abuz, se precizea-
ză într-un comunicat.

Făcînd referire la proiectul în cauză, 
Alexandru Postica, director de program 
în cadrul Asociației ,,Promo-LEX” a 

subliniat că acest proiect este unul pilot, 
şi se mizează pe faptul că pe viitor, să fie 
aplicat și în alte țări în special în spațiul 
Comunităţii Statelor Independente. Este 
un curs de drepturile omului, de docu-
mentare și informare a militarilor în 

urma căruia, aceștia să nu permită încăl-
carea propriilor drepturi, sau drepturile 
colegilor”. 

Aşadar, în lunile septembrie, octom-
brie 2013, sînt organizate seminare cu 
participarea militarilor în termen cu pe-
rioada de încorporare de pînă la 6 luni. 
Militarii sînt instruiţi în ceea ce priveşte 
drepturile lor, modalităţile de apărare în 

caz de încălcare a acestor drepturi, me-
canismele naționale și internaționale  de 
protecție ale drepturilor. Prin urmare, ei 
vor cunoaşte care sînt măsurile necesare 
pentru a fi întreprinse în cazul comiterii 
oricăror abuzuri fizice sau psihice în pri-

vinţa lor. 
De asemenea, în cadrul pro-

iectului vor fi editate şi repartizate 
1500 de ghiduri care vor conţine 
informaţii detaliate ale etapelor 
de prevenire a abuzurilor şi con-
tracarare a acestora. La fel, vor fi 
diseminate 500 de postere ce re-
prezintă schematic etapele acţiu-
nilor care necesită a fi întreprinse 
de către victimele violenţelor. De 
menţionat e şi faptul că se preco-
nizează instruirea a cel puţin 200 
de soldaţi în termen.

Scopul acestui proiect este 
de a contribui la consolidarea protecției 
legale a drepturilor militarilor în termen 
din Republica Moldova. Proiectul este 
finanțat de către Organizația pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa re-
prezentată de către Biroul OSCE pentru 
Instituţiile Democratice şi Drepturile 
Omului (OSCE/ODIHR).

C.D.

P entru prima dată, un 
caz de violenţă în fa-

milie din Republica Moldova 
va fi examinat de Comitetul 
privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare faţă 
de femei (CEDAW) care, re-
cent, a comunicat Guvernului 
de la Chișinău cauza R.L. vs. 
R. Moldova (expediată în 
2011, înregistrată la 14 no-
iembrie 2012). 

Potrivit unui comunicat 
de presă  al ,,Promo-LEX”, 
reclamanta R.L., victimă a 
violenţei în familie, pretinde 
complicitatea statului la mal-
tratarea sa și discriminarea ei 
în bază de gen, în a beneficia 
de protecţia legii. Ea a decla-
rat că a fost bătută sistematic 
de către soț, acesta     com-
portîndu-se agresiv, inclusiv 
şi cu copiii. În pofida faptu-
lui că, în situaţia numeroase-
lor certuri era sesizată poliţia, 
care îl reținea pe agresor, 
după revenirea de la secţie, 
el devenea şi mai violent.  

R.L. a decis să divorțeze 
pentru că violența a devenit 
insuportabilă. În ceea ce pri-
veşte locul de trai al copiilor, 
a fost stabilit ca minorii să 
stea cu reclamanta. Cu toa-
te acestea, foștii soți erau 
nevoiți să locuiască în ace-
laşi apartament, iar compor-
tamentul inadecvat al agre-
sorului  nu s-a schimbat nici 
după divorț, mai mult, acesta 
continua să o insulte și să 
aplice forța fizică. Plîngeri-
le depuse la poliție nu s-au 
soldat cu vreun răspuns în fa-
voarea victimei, dimpotrivă, 
aceștia întocmeau procese 
verbale administrative, apli-

cîndu-i amenzi tot reclaman-
tei. Organele poliției, fiind 
supărate pe R.L. din motivul 
că aceasta depunea frecvent 
plîngeri, au luat-o la evidență 
ca fiind scandalagiu familiar. 
Toate materialele administra-
tive, precum și răspunsurile 
poliției de sector ignorau, de 
fapt, situația reală, și anume 
că, aveau loc acte de violență 
în familie de pe urma cărora 
R.L. suferea.

Ca rezultat, reclamanta 
a fost nevoită să părăsească 
propria locuință, numeroase-
le plîngeri depuse la poliţie și 
la procuratură neoferindu-i 
siguranţa necesară, iar or-
donanţa de protecţie emisă 
de instanţa de judecată, prin 
care agresorul a fost obligat 
să părăsească domiciliul co-
mun, nu a fost executată.

Astfel, Guvernul Repu-
blicii Moldova este invitat 
să-şi prezinte observaţiile pe 
marginea acestui caz, în ter-
men de șase luni de la înşti-
inţare, se mai menţionează în 
comunicat.

Precizăm că, Comitetul 
privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare faţă 
de femei activează în baza 
Convenției privind elimina-
rea tuturor formelor de dis-
criminare impotriva femeilor, 
un tratat internaţional adop-
tat în 1979 de către Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite. 
Tratatul a fost ratificat de 
către Parlamentul Republicii 
Moldova prin Hotărîrea nr. 
87-XII,  la 28 aprilie 1994.

L.D.

Militarii în termen sînt informați cum să-
şi apere dreptul de a nu fi supuşi relelor 

tratamente şi torturii

Premieră pentru Moldova: 
Un caz de violență în familie 

va fi examinat de CEDAW

N ereguli în sistemul alimentar din școlile și grădinițile 
din țară. Inspectorii Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor (ANSA) au efectuat peste 1500 de con-
troale în instituțiile preșcolare și școlare. Pentru circa 20 la 
sută dintre acestea au fost întocmite prescripții, pînă la sista-
rea activității.

În raionul Drochia, au fost depistate produse alimentare cu 
termen de valabilitate expirat. Acestea au fost retrase din con-
sum și distruse, conform unei dispoziții emise în acest sens.

În raionul Criuleni, 21 de blocuri alimentare și-au sistat 
activitatea pentru 10 zile, pentru faptul că nu dispuneau de 
sisteme de apă curgătoare și încălcau alte norme sanitare.

Alte abateri grave au fost depistate în raionele Soroca, 

Leova, Ocnița.
Produse neînsoțite de certificate de conformitate, lipsa apei 

calde curgătoare, lipsa termometrelor în unitățile frigorifice, 
condiții antisanitare de păstrare a alimentelor și alte nereguli 
au fost înregistrate în cadrul monitorizării.

„Majoritatea blocurilor au fost construite în anii 70 și sînt 
dotate cu aparate învechite, ce necesită schimbare și reparare”, 
a explicat șefa Direcției Supravegherea Comerțului din cadrul 
ANSA, Angela Chiriac.

Controalele au fost efectuate cu scopul de a preveni 
intoxicațiile alimentare în instituțiile de învățămînt.

Măsurile au fost aplicate ca urmare a intoxicațiilor alimen-
tare la un restaurant din Capitală.

P reşedintele Parlamentului Re-
publicii Moldova Igor Corman 

a participat la deschiderea lucrărilor 
Conferinţei ,,Promovarea depolitizării 
şi independenţei 
autorităţilor şi in-
stituţiilor publice: 
Angajamentele şi 
standardele interna-
ţionale vs practica 
actuală”.

La eveniment 
au mai fost prezenţi 
reprezentanţi ai 
Delegaţiei UE în 
Republica Moldo-
va, ai autorităţilor şi 
instituţiilor publice 
responsabile de im-
plementarea politi-
cilor din domeniul 
dreptului, precum 
și ai societăţii civi-
le.

În mesajul adresat participanţilor la 
conferinţă, Igor Corman a menţionat 
importanţa consolidării instituţiilor de-
mocratice pentru realizarea parcursului 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova. Potrivit preşedintelui Parla-
mentului, caracterul democratic al ţării 

noastre depinde, în mare măsură, de in-
dependenţa, autonomia şi transparenţa 
instituţiilor statului.

Igor Corman a remarcat că printre 

priorităţile sesiunii de toamnă a Parla-
mentului se regăsesc reforma sectorului 
justiţiei, a Procuraturii Generale, a Ser-
viciului de Informaţii şi Securitate etc. 
Şeful Legislativului a anunţat că pînă 
la sfîrşitul anului curent, Parlamentul 
îşi propune adoptarea întregului pachet 

de legi ce se referă la reformarea Pro-
curaturii Generale.

Totodată, preşedintele Parlamentu-
lui a îndemnat societatea civilă să aibă 

un rol activ şi să-şi 
conjuge eforturile 
împreună cu autori-
tăţile statului pentru 
a implementa re-
formele menite să 
asigure instituţiilor 
publice transparen-
ţă şi independenţă 
în activitatea lor.

„De rezultatul 
implementării re-
formelor depinde 
viitorul ţării noas-
tre. Trebuie să mun-
cim împreună, cot 
la cot, ca să miş-
căm lucrurile înain-
te”, a punctat Igor 
Corman.

La rîndul său, Sergiu Ostaf, director 
al Centrului de Resurse pentru Dreptu-
rile Omului, a subliniat că societatea 
civilă apreciază faptul că autorităţile 
depun eforturi pentru depolitizarea in-
stituţiilor statului, obiectiv ce se regă-
seşte şi în programul de guvernare.

C ircul din Chişinău se redeschide. Chiar dacă edificiul 
nu este renovat complet, artiştii fac deja repetiţii, iar 

în cîteva luni vor avea şi prima reprezentaţie. Spectacolele se 
vor ţine în sala mică. 

Informaţia a fost confirmată de managerul instituţiei An-
drei Locoman.

Viceministrul 
Culturii Gheorghe 
Postică a spus că 
lucrările de repa-
raţie curentă a să-
lii mici se fac pe 
cheltuiala Circului. 

„Instituţia este inde-
pendentă. Rămîne 
să vedem cum se 
reuşeşte amenaja-
rea spaţiului din sala mică”, a menţionat viceministrul.

Şefa Consiliului de administrație al instituţiei  Aliona 
Strâmbeanu spune că redeschiderea completă a Circului nu 
va fi posibilă fără un parteneriat public-privat pentru renovare 
şi utilare.

Circul a fost închis în anul 2004 pentru reparaţii capita-
le. Guvernul îşi propunea să aloce bani din bugetul de stat şi 
să atragă şi investitori privaţi. În 2008, Circul a fost luat în 
folosinţă de o companie cipriotă, pe un termen de 29 de ani. 
Agentul economic s-a obligat să repare clădirea, dar nu şi-a 
onorat angajamentele. În februarie 2010, Procuratura Genera-
lă a intentat o acţiune civilă, solicitînd declararea nulă a con-
tractului, iar la 31 martie 2011, Curtea de Apel Economică a 
admis cererea Procuraturii în interesele statului. Circul rămîne 
pe lista de privatizare.

Mai multe nereguli, depistate în sistemul de 
alimentație din grădinițe şi şcoli

Circul din Chişinău îşi va relua 
activitatea în cîteva luni
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MOdrÎngĂ

? Am fost rechemat din concediul de odihnă din 
motive întemeiate ale administraţiei întreprinde-
rii în care activez, însă, pentru a-mi continua 
odihna, nu mi s-a permis şi nu sînt sigur dacă 
administraţia a procedat corect în cazul dat.

Aș dori să cunosc care sînt cerinţele cu privi-
re la rechemarea din concediu. 

                                                      Ion Priţcan,
r-n Cahul

Conform art.122 din Co-
dul muncii, salariatul poate 
fi rechemat din concediul 
de odihnă anual prin ordinul 
(dispoziţia, decizia, hotărîrea) 
angajatorului, numai cu acor-
dul scris al salariatului şi nu-
mai pentru situaţii de serviciu 
neprevăzute, care fac necesa-
ră prezenţa acestuia în unita-
te. În acest caz, salariatul nu 
restituie indemnizaţia pentru 
zilele de concediu nefolosite.   
Retribuirea muncii salariatu-
lui rechemat din concediul de 
odihnă anual se efectuează în 
baze generale.  

În caz de rechemare, sa-
lariatul trebuie să folosească 
restul zilelor din concediul de 
odihnă după ce a încetat situ-

aţia respectivă sau la o altă 
dată stabilită prin acordul 
părţilor în cadrul aceluiaşi an 
calendaristic. 

Dacă restul zilelor din 
concediul de odihnă nu au 
fost folosite din oricare mo-
tive în cadrul aceluiaşi an 
calendaristic, salariatul este 
în drept să le folosească pe 
parcursul următorului an ca-
lendaristic.  Folosirea de că-
tre salariat a părţii rămase a 
concediului de odihnă anual 
se efectuează în temeiul or-
dinului (dispoziţiei, decizi-
ei, hotărîrii) angajatorului.  
Refuzul salariatului de a-şi 
folosi partea rămasă a con-
cediului de odihnă anual este 
nul.

C onform prevederi-
lor Legii nr. 81, din 

28.02.2003 privind cantine-
le de ajutor social, acestea 
sînt persoane juridice care 
prestează servicii gratuite 
persoanelor socialmente vul-
nerabile.  

Cantinele de ajutor social 
se înfiinţează de autorităţile 
administraţiei publice locale.  
Organizarea şi funcţionarea 

cantinelor de ajutor social se 
efectuează în conformitate 
cu Regulamentul-tip privind 
funcţionarea cantinelor de 
ajutor social, elaborat de Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei şi aprobat 
de Guvern. Potrivit  Regu-
lamentului-tip  cu privire la 
funcţionarea cantinelor de 
ajutor social, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 
1246, din 16 octombrie 2003,  
obiectivele funcţionării can-
tinelor de ajutor social rezidă 
în prestarea serviciilor de 
alimentaţie pentru persoane-
le socialmente vulnerabile şi 
distribuirea hranei la domici-
liu persoanelor imobilizate.  

De serviciile cantinelor 
de ajutor social beneficiază 
următoarele categorii de per-
soane socialmente vulnerabi-
le, ale căror venituri lunare, 
pe anul precedent, constituie 
1-2 pensii minime pentru li-
mită de vîrstă:

a) persoanele care au 
atins vîrsta de pensionare 
(fără domiciliu, fără susţină-

tori legali, fără venituri sau 
cu venituri mici);

b) invalizii;
c) copiii pînă la 18 ani 

(din familiile cu mulţi copii, 
monoparentale şi din alte fa-
milii considerate socialmente 
vulnerabile în baza anchetei 
sociale întocmite de secţiile 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei (direcţia generală 
asistenţă socială)).

Persoanele care se includ 
în categoriile menţionate 
beneficiază de serviciile 
cantinelor de ajutor social, în 
condiţiile prevăzute de  Re-
gulamentul-tip,  pe o perioa-
dă de cel mult 30 de zile în 
trimestru (120 de zile anual).  

Nu beneficiază de ser-
viciile cantinelor de ajutor 
social persoanele, cărora le 
sînt aplicabile reglementările 
legislaţiei privind protecţia 
socială a şomerilor şi reinte-
grarea lor profesională. 

Dreptul la serviciile can-
tinei de ajutor social se sta-
bileşte în baza următoarelor 
documente:

a) cererea-tip a solici-
tantului, adresată primarului 
satului (comunei), oraşului 
(municipiului), pretorului (în 
municipiul Chişinău), la care 
se anexează copiile, după 
caz, ale:

– buletinului de identitate 
(paşaport) sau adeverinţei de 
naştere, pentru cei care nu au 
atins vîrsta majoratului;

– adeverinţelor de naştere 

ale tuturor copiilor (pentru 
familiile cu mulţi copii);

– certificatului privind 
componenţa familiei, elibe-
rat de primărie, sau extrasului 
din cartea de imobil;

– certificatului de divorţ;
– adeverinţei medicale a 

solicitantului, care să certifi-
ce că acesta nu suferă de boli 
transmisibile;

b) alte acte ce atestă sta-
rea social-vulnerabilă  a fami-
liei solicitantului :

– adeverinţa de la primă-
rie, confirmînd că solicitantul 
nu are în proprietate pămînt 

- teren agricol, sau, dacă îl po-
sedă, nu obţine venit de pe el 
din cauza calamităţilor natu-
rale sau din alte motive  înte-
meiate;

– adeverinţa de salarizare, 
cu specificarea salariului net, 
ajutorului de şomaj etc.

Reprezentanţii primări-
ilor, în comun cu specialiş-
tii secţiilor de asistenţă so-
cială şi protecţie a familiei 
(direcţia generală asistenţă 
socială), perfectează anche-
tele sociale ale solicitanţilor 
serviciilor prestate de canti-
nele de ajutor social, în baza 
cererii depuse de aceştia, cu 
anexele respective, şi le pre-
zintă lunar spre examinare 
grupului de lucru, format 
din specialiştii secţiilor de 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei (direcţia generală 
asistenţă socială), reprezen-
tanţi din primărie (pretură) 
şi reprezentanţi ai organi-
zaţiilor obşteşti. Rezultatul 
evaluării va stabili dreptul şi 
durata beneficierii persoanei 
solicitante de serviciile can-
tinei de ajutor social. Repre-
zentantul primăriei (preturii) 
informează fiecare solicitant 
despre rezultatele evaluării 
anchetei sociale.

 Listele beneficiarilor de 
hrană la cantina de ajutor 
social se perfectează de că-
tre secţiile asistenţă socială şi 
protecţie a familiei (direcţia 
generală asistenţă socială), 
în baza evaluării anchetelor 

sociale, şi se prezintă pentru 
aprobare primarilor (pretori-
lor) unităţilor administrativ-
teritoriale. Primarii  unităţi-
lor administrativ-teritoriale 
şi pretorii (în mun.Chişinău) 
vor emite dispoziţia care 
atestă dreptul la serviciile 
cantinei de ajutor social pen-
tru persoanele solicitante. 

Cantinele de ajutor social 
prestează, după caz, persoa-
nelor ce fac parte din catego-
riile de beneficiari stabilite de 
lege, următoarele servicii :

– prepararea şi servi-
rea  zilnică a unei mese de 
persoană (de regulă, a prîn-
zului);

– aprovizionarea benefi-
ciarilor, contra cost, de la se-
diul unităţilor de alimentare 
publică, cu produse agroali-
mentare de bază, la preţuri-
le  achiziţionării acestora;

– livrarea gratuită la 
domiciliu a hranei, numai 
pentru persoanele social-
mente-vulnerabile care, din 
motive obiective (constatate 
în ancheta socială), nu se pot 
deplasa la sediul cantinei de 
ajutor social;

– pregătirea şi distribui-
rea gratuită a hranei pentru 
o masă zilnică la domiciliu, 
prin centre mobile de deser-
vire (echipe de lucru institui-
te în acest scop, asigurate de 
către autorităţile administra-
ţiei publice locale cu trans-
port şi echipament  pentru 
deservire).

Beneficiarii de serviciile 
cantinelor de ajutor social, 
în scopul bunei funcţionări 
a acestora, se obligă să res-
pecte programul stabilit pen-
tru servirea mesei, să păs-
treze curăţenia localurilor 
şi bunurile unităţii, precum 
şi să respecte măsurile de 
igienă. Prin decizia autori-
tăţilor administraţiei publice 
locale, în subordinea cărora 
funcţionează cantinele de 
ajutor social, se poate stabili 
participarea beneficiarilor 
de servicii la unele activităţi 
gospodăreşti.

Cantinele de ajutor social 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-

zentantului ,,Proacvacom” SRL, mun. Chişinău, str. Scoreni, nr. 
15, pentru data de 10 decembrie 2013, ora 16.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎM ,,Financial 
Papers Plus LCK” SRL privind încasarea datoriei şi a dobînzii 
de întîrziere.

Judecător      Alexandru gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea cet. Bejenari Alexan-
dru, pentru data de 30 septembrie 2013, ora 9.20, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-3824/2013, la cererea înaintată de Bejenari 
Mariana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Elena Cojocari    
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pşenicinaia Svetla-
na, pentru data de 17 octombrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de ÎMG-
FL-18 privind încasarea datoriei. 

Judecător    Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Friptuleac Danil, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Chireeva Iulia privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

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

Judecător     Cornelia Vârlan     
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Brătuţel Vasile, pentru data de 15 octombrie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cererii de revizuire şi exa-
minarea cauzei la acţiunea depusă de Brătuţel Tatiana privind 
aprecierea cotelor părţi.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Rusu Nicolae, 
Roşioru Ana, pentru data de 22 octombrie 2013, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate 
de pîrîţi la cererea lui Culeac Mihai privind declararea nulităţii 
contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător Ecaterina Silivestru

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM,  solicită prezentarea cet. Marcenco Grigore, domiciliat: 
satul Bărboieni, Nisporeni, pentru data de 29 octombrie 2013, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 
4) unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2a-691/13, la 
acţiunea cet. Marian Vera către: Marcenco Grigore, notarul pu-
blic Profire Teodor, Butnaru Rodion, Rusu Pavel, Rusu Natalia, 
SRL ,,Consolitera” privind recunoaşterea nulă a contractului de 
vînzare-cumpărare.

 Judecător    M. Ciugureanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Sport LL”, pentru data de 10 octombrie 2013, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SC ,,Media 
Show Grup” SRL către Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chi-
şinău, intervenient SRL ,,Sport LL” privind contestarea actului 
administrativ.

Judecător     d. Suşchevici    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zeleneţchi Natalia, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. 
Ismail, nr. 96, apt. 68, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 
12.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL către Zeleneţchi Natalia, Guţu Raisa privind în-
casarea datoriei.

 Judecător     djeta Chistol

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ranciuc Liliana, domiciliată: mun. Chişinău, str. C. Vîrnav, nr. 
12, apt. 9, pentru data de 5 noiembrie 2013, ora 11.45, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 
207), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Ranciuc Boris, domiciliat: mun. Chişinău, str. Tighina, nr. 6 pri-
vind desfacerea căsătoriei.

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. 
Macari Liliana, domiciliată: satul Măgdăceşti, Criuleni, pentru 
data de 22 noiembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Arabadji Ale-
xandr, domiciliat: mun. Chişinău, str. Gurie Grosu, nr. 26, apt. 
85 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. 
Bocancea  Lilian, domiciliat: mun. Chişinău, str. Fierarilor, nr. 
10, apt. 2, pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 11.30, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 
207), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Verjbiţchi Vadim, domiciliat: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 
202/2, apt. 38 privind încasarea sumei.

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

Judecător     V. Orîndaş



Dreptul 7VINerI, 27 septembrIe 2013
www 

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Boţan Sergiu, cu ultimul domiciliu: 
satul Peresecina, Orhei, pentru data de 21 octombrie 2013, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în cali-
tate de pîrît la cererea depusă de Boţan Oxana privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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-lor: Luncaşu Iurie, cu ultimul domici-
liu: satul Mitoc, Orhei;  Panainte Ion, domiciliat: satul Pelivan, 
Orhei; Rusu Ludmila domiciliată: satul Mileştii Mici, Ialoveni şi 
Cliucinicov Gheorghe, cu domiciliul: satul Mitoc, Orhei, pentru 
data de 22 octombrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă înaintată de Luncaşu Iurie către Comisia pentru organiza-
rea licitaţiei privind anularea rezultatelor licitaţiei.

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

Judecător     Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Sîngerei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Zubali Eugeniu Nicolae, născut pe data 
de 19.04.1972, cu domiciliul: satul Bilicenii Vechi, Sîngerei, 
pentru data de 29 octombrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (or. Sîngerei, str. N. Testemiţanu, nr. 4, bir. 14) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL privind exercitarea dreptului de ipotecă.

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

Judecător     nicolae Corcea   
www

Judecătoria Criuleni solicită prezentarea cet. Bologan An-
drei, domiciliat: satul Bălţata, Criuleni, pentru data de 12 noiem-
brie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Criuleni, str. 31 
August 1989, nr. 70) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Bogatu Liuba privind încasarea datoriei.

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

 Judecător     Viorica Ursu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bucicovscaia Liubovi, pentru data de 3 octombrie 2013, ora 
16.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea înaintată de ÎMGFL-6 privind încasarea datoriei.

Judecător       r. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Suvorova Eugenia, pentru data de 10 octombrie 2013, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
înaintată de Gori Ludmila privind încasarea datoriei.

Judecător      V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Franchevici Svetlana, Franchevici Victor, Franchevici 
Olivia, Franchevici Cătălin, domiciliaţi: mun. Chişinău, bdul 
Dacia, nr. 51/1, apt. 138, pentru data de 11 noiembrie 2013, ora 
11.05, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare 
în judecată depusă de ÎMGFL-6 privind încasarea datoriei.

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

Judecător      S. Teleucă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Coreţchi Sergiu, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. Studenţilor, nr. 4/1, apt. 43, pen-
tru data de 3 februarie 2014, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc exa-
minarea cererii de chemare în judecată depusă de SA ,,Donaris 
Grup” privind încasarea sumei în ordine de regres. 

Judecător       Aliona Miron
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Petcoglo Vitalii 
Ivan, pentru data de 30 octombrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 308) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare  în judecată depusă de SA 
,,Donaris Grup” privind încasarea sumei cu titlu de regres.

 Judecător       S. daguţa
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet-lor: Sireţanu 
Maria, Sireţanu Natalia şi Sireţanu Ludmila, cu domiciliul: sa-
tul Bălăureşti, Nisporeni, pentru data de 15 octombrie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5, sala 
nr. 2, et. 2) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-417/13, la ce-
rerea înaintată de AEI ,,Bălăureşti” privind încasarea datoriei. 

Judecător       d. Cristian
www    

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet-lor: Teleşco 
Elena, Teleşco Vitalii, cu domiciliul: satul Bălăureşti, Nisporeni, 
pentru data de 15 octombrie 2013, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (or. Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-419/13, la cererea înaintată de AEI 
,,Bălăureşti” privind încasarea datoriei. 

Judecător    d. Cristian

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Calinici Tatiana şi Calinici Vladimir, pentru data de 24 oc-
tombrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 13), unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
CCL-161, intervenient accesoriu SA ,,Termocom” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător     r. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şevcenco Anna, pentru data de 4 noiembrie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1,,A”), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Bejan Vadim 
privind încasarea datoriei.

Judecător     nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Brabin Grigore, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Traian, nr. 
23/1, apt. 454, pentru data de 7 noiembrie 2013, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată 
depusă de Cerbov Vladimir privind încasarea prejudiciului ma-
terial şi moral.

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

Judecător    S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cebanaş Alexandru, domiciliat: mun. Chişinău, str. Valea Cru-
cii, nr. 20, apt. 38, pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 9.40, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată 
depusă de CCG-161 privind încasarea datoriei.

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

Judecător    S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şcerbina 
Svetlana, născută pe data de 05.03.1962, Şcerbina Alla, născută 
în 1984, Şcerbina Vitalie, născut în 1985, dom. în mun. Chişi-
nău, str. Ginta Latină, nr. 5/2, apt. 28, pentru data de 7 octom-
brie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea 
APLP-54/369 privind încasarea datoriei.

 Judecător    Ion Bulhac 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Alviciteh”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 
14, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 8.45, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît 
la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM ,,TD Odesaca-
beli-Moldova” SRL privind încasarea datoriei.

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

 Judecător    Igor Mânăscurtă    
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vieri Vladimir Vic-
tor, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn, nr. 18/2, 
apt. 15, pentru data de 20 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 313) în calitate de 
pîrît în cauza civilă înaintată de Departamentul Poliţiei de Fron-
tieră privind încasarea despăgubirii materiale.

 Judecător     Ludmila Ouş
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Babălungă Ste-
la Grigore, a.n. 06.01.1985, domiciliată: satul Cobani, Glodeni, 
pentru data de 15 octombrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 7, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-485/13, la cererea lui Nemerenco 
Veaceslav în interesele lui Babălungă Viorel privind stabilirea 
domiciliului copiilor minori, scutirea de la plata pensiei de în-
treţinere a copiilor minori, încasarea pensiei de întreţinere a co-
piilor minori şi decăderea din drepturile părinteşti şi la cererea 
Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Glodeni privind  
decăderea din drepturile părinteşti.

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

 Judecător      C. Stănilă   
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Grinciuc Ion Gheorghe, a.n. 22.03.1984, 
domiciliat: satul Bălceana, Hînceşti, pentru data de 16 octombrie 
2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişină-
ului, nr. 7, sala de şedinţe nr. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-1357/13, la cererea ,,Astera-Grup” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

 Judecător     nina rusu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Popescu Vladimir Haralampie, domici-
liat: satul Clişova, Orhei,  pentru data de 17 octombrie 2013, ora 
13.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, 
bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Garabajiu 
Ioana privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc

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”

AnUnŢ
SA ,,Moldloto”

mun. Chişinău, str. V. Micle, nr. 10

Executorul judecătoresc Sergiu Oglindă anunţă că bunul 
imobil sechestrat pentru executarea documentelor executo-
rii: titlul executoriu nr. 2-1619/09, din 29.11.2011, eliberat 
de Curtea de Apel Chişinău, titlul executoriu nr. 2-38/10, din 
22.11.2012, eliberat de Curtea de Apel Chişinău a fost evaluat 
şi urmează să vă apropiaţi la biroul nr. 325, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, mun. Chişinău, pentru a lua cunoştinţă de rapor-
tul de evaluare din 03 septembrie 2013.

Executor judecătoresc     Sergiu Oglindă        

AnUnŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă pentru 

data de 16 octombrie 2013, ora 11.00, licitaţie publică de vînza-
re a casei de locuit individuală cu nr. cadastral 3157105.280.01, 
cu suprafaţa de 145,3 m.p.; cu construcţie accesorie cu nr. ca-
dastral 3157105.280.02, cu suprafaţa de 24,0 m.p., situate pe un 
teren cu nr. cadastral 3157105.280, cu suprafaţa de 0,0985 ha, 
situate: mun. Chişinău, com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Tinere-
tului, nr. 15, ce aparţin cu drept de proprietate debitorilor: Go-
lonca Grigore Ion, a.n. 25.03.1949, c/p–0990707024501, Go-
lonca Evghenia Deonis, a.n. 31.01.1949, c/p–2004002148353 
şi Golonca Ion Grigore.

Preţul de start - 331 517,60 lei.
Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 15 oc-

tombrie 2013, vor depune cererea de participare cu indicarea 
preţului propus pentru lotul scos la licitaţie şi dovada de achi-
tare a acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului 
scos la licitaţie,  la Biroul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei, 
se va depune prin virament/transfer/depunere, la contul execu-
torului judecătoresc Anatolie Bănărescu c/d – 2224311909, c/f 
– 43242017, în BC ,,Victoriabank” SA, Fil. nr. 11,  Chişinău 
VICBMD2X883.

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

Executor judecătoresc                Anatolie Bănărescu    

Seminar tematic 
pentru avocaţi şi activişti pentru 

drepturile omului
Programul Comun al Consiliului Europei şi Uni-

unii Europene ,,Consolidarea capacităţii avocaţilor 
şi activiştilor în domeniul drepturilor omului pentru 
aplicarea pe plan naţional a Convenţiei Europene 
pentru drepturile Omului şi a Cartei Sociale Europe-
ne (revizuite)” în parteneriat cu Uniunea Avocaţilor 
organizează un seminar pe tema „Procedura Curţii 
Europene pentru drepturile Omului: admisibilitatea 
plîngerilor în lumina recentelor reforme şi schimbări-
le inevitabile ale procedurii”.

Seminarul va avea loc pe data de 30 septembrie curent 
în incinta hotelului Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 
72) şi pe lîngă punerea în discuţie a tematicii proceduri-
lor CEDO va mai servi şi drept etapă introductivă în vii-
toarele sesiuni de formare a formatorilor, precum şi drept 
platformă de discuţie a celor mai stringente probleme în 
domeniul asigurării drepturilor omului în RM.

Persoană de contact: 
ruslan grEBEnCEA
Coordonator de Program în domeniul Drepturilor 

Omului
Programul Comun privind Consolidarea capacităţii 

avocaţilor şi activiştilor în domeniul drepturilor omului 
pentru aplicarea pe plan naţional a Convenţiei Europene 
pentru Drepturile Omului şi a Cartei Sociale Europene 
(Revizuite)

E-mail: ruslan.grebencea@coe.int  
Tel.:  0 22 888 905
Mob.: 069 238 755



Dumitru POSTOVAn, 
primul Procuror general al republicii Moldova, 

preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional, de pe lîngă Camera de Comerţ şi 
Industrie a Moldovei, membru al Consiliului de 

Administraţie al UJM
Unul dintre cei mai activi membri 

ai Consiliului de administraţie al Uni-
unii Juriştilor din Republica Moldova, 
Dumitru Postovan, şi-a marcat, recent, 
frumoasa sărbătoare a sufletului.

Mult stimate domnule Dumitru 
Postovan, sîntem onoraţi să vă adre-
săm, cu acest minunat prilej, alese cu-
vinte de felicitare.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi, pentru că vă 
caracterizează inegalabile valori umane, care v-au asigurat 
în mod firesc un loc important în justiţia naţională, plas-
îndu-vă în rîndul oamenilor merituoşi ai ţării. Tocmai de 
aceea, ţinem să apreciem la justa valoare devotamentul şi 
responsabilitatea faţă de domeniul ce vi l-aţi ales ca destin 

– justiţia, în care v-aţi afirmat impecabil, devenind un model 
de profesionalism pentru generaţiile viitoare de jurişti.

Cu ocazia deosebitei aniversări, vă dorim să aveţi parte 
de  sănătate, fericire, prosperare, bucurii şi realizări remar-
cabile. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Ion gAnCEAr,  judecător, JCC
Mult stimate domnule Ion Gancear, 
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm 

sincere felicitări şi urări de bine, avînd certitudinea că trăiţi 
sentimentul unei profunde satisfacţii, că aveţi ce pune pe 
cîntarul realizărilor, astfel încît să tragă greu. 

Prin forţa exemplului propriu, prin fapte înălţătoare în 
sine, dumneavoastră demonstraţi calea înnobilării omeneşti, 
pentru că aveţi un stil aparte de a munci, de a face dreptate, 
iar aceasta implică tenacitate, eforturi excepţionale, elan şi 
crez. 

La acest popas aniversar, în ziua ce comportă o semni-
ficaţie aparte pentru dumneavoastră, vă dorim sănătate, rea-
lizarea celor mai frumoase năzuinţe, bucurii de la cei dragi 
inimii şi cît mai multe clipe de înălţare sufletească. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Vasile SELEVESTrU, judecător, Orhei
Mult stimate domnule Vasile Selevestru, 
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald mesaj de fe-
licitare.

Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi demnitate vă 
conferă o alură de om destoinic al acestui neam.

Să vă păstraţi aceste calităţi valoroase, căci de ele este 
nevoie ca dreptatea şi adevărul să triumfe.

Pentru tot ceea ce sînteţi şi pentru tot ceea ce faceţi, vă 
dorim multă sănătate, putere continuă de muncă, noi reali-
zări încununate cu succese remarcabile.

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Valentina 
Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar  universitar, prorec-
tor, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

,,Constantin Stere” din Republica Moldova; natalia Zam-
fir, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM; diana Lazăr, magistru în drept, lector uni-
versitar, Facultatea de Drept, USM; Vitalie Stati, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Svetlana Caitaz, judecător, vicepreşedinte, CSJ; Ion Pro-
dan, judecător, Floreşti; Sergiu Lazari, judecător, Buiu-
cani; Constantin gurschi, vicepreşedinte, CSJ; Afanasii 
Curdov, vicepreşedinte, CA Comrat. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  
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E xistă cîteva ponturi 
despre cum poţi să 

ai parte de o călătorie mai 
plăcută, deasupra norilor. 
Iată care sînt cele mai inte-
resante dintre ele, aşa cum 
au fost impărtăşite de piloţi 
şi membri ai echipajelor de 
zbor. 

1. Toaletele – toate toale-
tele din avioane pot fi deblo-
cate şi deschise din exterior. 
Fiecare pilot şi însoţitor de 
zbor ştie cum să o facă, în 
cazul în care este nevoie.

 2. Luminile de cabină – 
la fiecare decolare şi ateriza-
re pe timpul nopţii, luminile 
din interior sînt stinse, pen-
tru a permite ochiului să se 
obişnuiască cu întunericul. 
Astfel, în eventualitatea unei 
evacuări de urgenţă, călătorii 
se pot orienta mai bine.

 3. Pături, perne şi revis-
te – revistele sînt probabil 
printre cele mai murdare lu-
cruri de la bordul unei aero-
nave. De asemenea, e bine să 

nu folosiţi păturile sau per-
nele, dacă nu sînt ambalate 
individual  în saci de plas-
tic, în afara cazului în care 

nu vreţi să faceţi schimb de 
microbi cu alţi cîţiva zeci de 
pasageri de dinaintea dum-
neavoastră.

 4. Deschiderea uşilor în 
timpul zborului – cei mai 
mulţi s-au gîndit măcar o 

dată la eventualitatea ca 
cineva să încerce să deschi-
dă uşa avionului în timpul 
zborului. Dar nu este cazul, 

pentru că un om nu are forţa 
necesară pentru a deschide 
uşa în timpul zborului, din 
cauza presiunii aerului, pe 
de o parte, dar şi pentru că, 
mai nou, uşile sînt proiectate 
special pentru a împiedica 

acest lucru.
 5. Vizitele în cockpit – 

vizitele în cockpit sînt per-
mise. ,,Este ok... cînd avionul 

este la sol, este cea mai 
frumoasă parte a muncii 
mele, mai ales cînd pa-
sagerii sînt sincer intere-
saţi şi au o grămadă de 
întrebări. Poţi cere voie 
în timpul îmbarcării să 
tragi puţin cu ochiul, în 
funcţie de cît de ocupaţi 
sîntem, însă este mai 
bine să o faci după ate-
rizare, cînd toată lumea 
coboară”, ne sfătuieşte 
un pilot.

 6. De ce nu ni se spu-
ne cînd sînt situaţii de 
urgenţă la bord – ,,Dacă 
nu reuşim să rezolvăm 

situaţia şi să aterizăm, cu si-
guranţă că nu va vom spune 
nimic. Ultimul lucru pe care 
îl vrem inainte să murim este 
să avem parte de o revoltă”, 
recunoaşte un însoţitor de 
zbor.

P lantele pe care le avem în locuinţa noastră au o con-
tribuţie extrem de importantă pentru sănătatea orga-

nismului uman. Acestea, alese corect, nu au doar rolul de 
decoraţie ci şi contribuie la îmbunătăţirea aerului pe care îl 
respirăm.

Purificarea aerului din casă este o preocupare  a tot mai 
multe familii şi una dintre cele mai importante măsuri pentru 
protejarea sănătăţii de efectele negative ale poluanţilor şi to-
xinelor.

Iedera, cactusul, azaleele şi ferigile nu sînt doar plante 
decorative, ele ajută foarte mult la curăţarea aerului şi la îm-
bunătăţirea sănătăţii oamenilor.

Ficusul te scapă de aerul toxic din locuinţă. Ajută atît la 
purificarea aerului, dar şi să scapi într-un mod natural de anu-
mite mirosuri neplăcute şi bacterii.

Iedera este o altă plantă ornamentală de apartament care 
contribuie la împrospătarea şi curăţarea aerului de toxine. Ab-
soarbe nu doar substanţe precum benzenul, tricloretilena, tolu-
enul sau formaldehida, dar şi-a dovedit eficienţa şi în comba-
terea poluării electromagnetice.

Feriga este considerată un ,,plămîn verde” care împrăştie 
nu doar culoare, ci şi sănătate în jur. Purifică aerul, dar contri-
buie şi la sporirea umidităţii în casele în care aerul este uscat, 
prin procesul de transpiraţie.

Azaleea este planta cu proprietatea de a purifica aerul. Este 
cunoscută pentru faptul că absoarbe amoniacul, care este de-
gajat în aer din detergenţi şi produse de curăţare. Elimină şi 
formaldehida şi xylena, alte substanţe toxice frecvent răspîn-
dite în aerul din încăperi.

Iată care sînt plantele de cameră ce curăţă aerul poluat 
şi îmbunătăţesc sănătatea omului

după 15 ani în închisoare, a dat lovitura. 
Povestea deţinutului cu un business de 50 

milioane de dolari
Dave’s Killer Bread este unul dintre cele mai cunoscute 

lanţuri de brutării din SUA. Un nume interesant, avînd în 
vedere că patronul magazinului a petrecut 15 ani în închi-
soare. Ajuns în libertate, Dave Dahl şi-a pus ordine în viaţă. 
Ba chiar a primit şi un premiu pentru ,,Etica în afaceri”.

Dave Dahl a ieşit din închisoare în 2004. Avea 42 de ani 
şi-şi petrecuse 15 ani după gratii, pentru furt, spargeri şi tra-
fic de droguri. A vrut însă să facă o schimbare în viaţa sa şi a 
cerut ajutor specializat: a început un tratament, promiţînd că 
va face ceva care va aduce lumii o contribuţie pozitivă.

 Pîinea organică produsă de Dave a fost lansată pentru 
prima oară pe piaţa din Portland, Oregon, în 2005. Răs-
punsul publicului a fost unul rapid şi destul de pozitiv. De 
atunci, compania a crescut de la 30 la 250 de angajaţi, iar 
vînzările au înregistrat un salt spectaculos: de la 3 milioane 
de dolari au ajuns la 50 de milioane de dolari.

 În prezent, există peste o duzină de sortimente de pîi-
ne care se găsesc în magazinele fostului deţinut, iar clienţii 
se arată încîntaţi de calitatea produselor. ,,Este Cadillac-ul 
pîinilor. Sper doar ca nimeni să nu facă vreodată Corvette-
ul produselor de panificaţie”, spune cu umor patronul Dave 
Dahl, într-un interviu.

 Panificaţia este o afacere de familie pentru Dahl. Tatăl 
lui Dave a deschis brutăria NatureBake în 1969. Aceasta 

din urmă a fost apoi preluată de fratele şi nepotul lui Dave. 
După ce a fost eliberat, Dave însuşi a început să experimen-
teze diferite reţete, perfecţionîndu-şi metoda. Aşa a ajuns să 
creeze primele sortimente de produse de panificaţie, cunos-
cute astăzi drept Dave’s Killer Bread.

 ,,Am devenit dependent de muncă. Antreprenoriatul în-
seamnă să fii pasionat de 
ceva anume, să faci tot ce-
ţi stă în putinţă să reuşeşti 
şi să o faci într-o manieră 
corectă”, precizează Dahl. 
Fostul deţinut susţine 
că sloganul afacerii sale 
este: ,,Spune nu pîinii 
produse cu chimicale”, 
adăugînd că acesta nu se referă la trecutul său controversat, 
ci la faptul că pîinea pe care compania sa o produce este 
una organică.

 În ciuda succesului de care se bucură acum, Dahl n-a 
uitat cît s-a străduit pentru a ajunge aici, motiv pentru care o 
treime dintre angajaţii săi sînt foşti infractori, lucru care i-a 
adus premiul pentru „Etica în afaceri”, în 2011.

,,Vreau să văd că şi alţi oameni îşi schimbă viaţa. Este 
exponenţial, este ceva ce schimbă întreaga lume. Sper să 
pot inspira oamenii să facă ce am făcut şi eu. În plus, este o 
mişcare bună. Aceşti oameni sînt recunoscători pentru şansa 
oferită şi se dovedesc a fi foarte muncitori”, încheie Dahl.
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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
Ce nu ţi se spune niciodată în timpul zborului. Şase lucruri 

de ştiut înainte să te urci în avion


