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Lezarea dreptului  de acces 
liber la justiţie – principalul 
motiv al adresării cetăţenilor 
la Instituția Națională a 
Ombudsmanului

(Hans Kelsen)

Abordări privind 
asigurarea securităţii 
şi siguranţei 
comunitare 

Înlocuirea  produselor 
nealimentare pentru 
care nu este stabilit 
termen de garanţie

Republica Moldova 
trebuie să acorde 

o atenţie sporită modului 
în care sînt implementate 
reformele asupra cărora 
s-a convenit în cadrul ne-
gocierilor cu Uniunea Eu-
ropeană pentru semnarea 
Acordului de Asociere şi a 
liberalizării regimului de 
vize, a declarat, în debutul 
reuniunii Comitetului de 
Cooperare Republica Mol-
dova – Uniunea Europeană, 
copreşedintele din partea 
Parlamentului European, 
Monica Macovei. În acelaşi 
timp, Chişinăul anunţă că a 
realizat mai multe reforme 
importante şi solicită for-
mularea unor perspective 
clare de integrare europea-
nă în textul viitorului Acord 
de Asociere.

Monica Macovei a feli-
citat autorităţile de la Chişi-
nău pentru modul în care au 
avansat şi au încheiat prima 
etapă a Planului de libera-
lizare a regimului de vize. 
Potrivit ei, este important ca 
Acordul privind crearea Zo-
nei de Comerţ Liber şi Acor-
dul de Asociere să fie înche-
iate pînă în luna septembrie 
2013, aşa cum s-a anunţat 
iniţial. În context, Monica 
Macovei a declarat că este 
important şi ca reformele în-
cepute să fie şi realizate.

Copreşedintele din par-

Moldova este cea mai săracă şi necunoscută ţară din Euro-
pa, care luptă să-şi găsească identitatea între Uniunea Europea-
nă şi Rusia. Acesta este portretul ţării noastre, în documenta-
rul ,,Moldova - Pierdută în Tranziţie”, care face parte din seria 

,,Return to Europe”. Premiera filmului a avut loc duminică sea-
ra, la un post austriac de televiziune.

Realizatorii filmului spun că Moldova are o cultură bo-
gată, puţin cunoscută peste hotare. Modalităţile de practicare 
a agriculturii în această ţară amintesc de cele de acum 100 
de ani din Austria. Se lucrează cu mîinile, cu căruţe trase de 
măgari, iar oamenii trăiesc la limita existenţei. Satele ascund 
poveşti despre viaţa dificilă a moldovenilor. Familiile sînt di-
vizate, mulţi tineri fiind forţaţi să plece peste hotare la mun-

că, lăsînd în urmă copiii şi părinţii. În film se menţionează 
şi despre teritoriul din stînga Nistrului, unde monumentele 
şi blocurile de locuit arată ca în perioada sovietică. Timpul 
pare să se fi oprit în această regiune, dar conflictul dintre 
Tiraspol şi Chişinău continuă să mocnească, se menţionează 
în documentar.

În pofida tuturor contradicţiilor, arta şi cultura sînt foarte 
bogate în Republica Moldova. Autorii filmului amintesc des-
pre prestaţia trupei ,,Zdob şi Zdub” la Eurovision în 2005, care 
a fost de neuitat. 

,,Moldova - Pierdută în Tranziţie” este al 12-lea film din 
seria ,,Return to Europe”. Proiectul „Return to Europe” a fost 
finanţat de Fundaţia ERSTE.

Republica Moldova are 
nevoie de o strategie de con-
solidare a unei naţiuni civice. 
Un studiu care include reco-
mandările experţilor pentru 
factorii de decizie, ce urmea-
ză să elaboreze documentul, 
a fost prezentat de către In-
stitutul de Politici Publice.

,,S-a simţit necesitatea de 
a efectua acest studiu şi de a 
veni cu acele propuneri, pen-
tru edificarea naţiunii civice 
în Moldova, cu scopul de a 
depăşi criza identitară. Mai 
mult, în ţara noastră nu există 
o viziune clară şi niciun con-
sens politic privind identita-
tea naţională. Antagonismul 
identitar este pe larg utilizat 
în discursul politic, cel mai 
des folosindu-se în scopuri 
electorale şi pentru obţine-
rea aşa numitelor dividende 
politice. Cînd vorbim des-
pre o naţiune civică, vorbim 
în primul rînd despre un set 
de principii și valori, care nu 
ţin de identificarea etnică ne-
mijlocită a persoanei”, a pre-
cizat cercetătorul Institutului 
de Politici Publice, Andrei 
Iovu.

,,Moldova are 
nevoie de o 
strategie de 

consolidare a 
unei naţiuni 

civice” 

tea Parlamentului Republicii 
Moldova, Corina Fusu, a 
declarat că în prezent au loc 
reforme importante, în spe-
cial în ceea ce priveşte com-
baterea corupţiei, urmînd să 
înceapă şi un amplu proces 
de transformare a Serviciu-
lui de Informaţii şi Securita-
te. Corina Fusu a îndemnat 
Uniunea Europeană să acor-
de perspective clare de inte-
grare europeană a Republicii 
Moldova în textul Acordului 
de Asociere.

În timpul discuţiilor, 
deputatul comunist Miron     
Gagauz s-a declarat deran-
jat de faptul că Uniunea Eu-
ropeană nu oferă un răspuns 
clar la întrebarea dacă Repu-
blica Moldova va putea ad-
era cu un conflict teritorial 
nesoluţionat.

Reprezentantul Dele-
gaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău, Dirk Lorenz, a de-
clarat că Bruxellesul acordă 
un sprijin financiar şi politic 
considerabil pentru soluţio-
narea conflictului transnis-
trean şi îşi doreşte să joace 
un rol mai important în ca-
drul negocierilor în formatul 

,,5+2”.
Comitetul de Coopera-

re Parlamentară Republica 
Moldova – Uniunea Euro-
peană se întruneşte de două 
ori pe an, o dată la Chişinău 
şi o dată la Bruxelles.

Căutarea justiţiei înseamnă căutarea eternă a fericirii umane. Justiţia e fericirea socială, garantată de ordinea socială.
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Reuniune interparlamentară 
UE – RM, la Chişinău

Republica Moldova 
trebuie să acorde 

o atenţie sporită modului 
în care sînt implementate 

reformele asupra cărora 
s-a convenit în cadrul ne-
gocierilor cu Uniunea Eu-
ropeană pentru semnarea 

Acordului de Asociere şi a 
liberalizării regimului de 
vize, a declarat, în debutul 
reuniunii Comitetului de 

Portretul ţării noastre, conturat de europeni: Moldova 
luptă să-şi găsească identitatea între UE şi Rusia
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A demarat vaccinarea antigripală
Cetăţenii din grupul de risc – lucrătorii medicali, vameşii, 

copiii din instituţiile de tip internat şi persoanele din azilurile 
de bătrîni vor fi vaccinaţi obligatoriu împotriva gripei.

Potrivit unor surse de la Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină (CNAM), autorităţile au procurat cu acest scop 
100 mii doze de vaccin antigripal care au sosit la Centrul Na-
ţional de Sănătate Publică. Vaccinurile au fost achiziţionate pe 
banii din fondul de măsuri profilactice al CNAM, de la un 
producător francez, la preţul de 49 lei pentru fiecare doză (0,5 
ml). Întregul lot i-a costat pe contribuabili 4,9 mil. lei.

Pentru a preveni maladia, medicii recomandă consumul 
de alimente bogate în vitamine şi proteine, respectarea igie-
nei personale, evitarea locurilor aglomerate. Exerciţiile fizice, 
somnul lung (cel puţin, 8 din 24 de ore), alimentaţia corectă 
vor ajuta la prevenirea gripei în toiul epidemiei.

Chişinăul, cu zonă pietonală în acest 
sfîrşit de săptămînă
Municipalitatea promite că începînd din această duminică, 

4 noiembrie, vom avea zonă pietonală. Edilul Capitalei Dorin 
Chirtoacă a declarat, în cadrul şedinţei operative de la Primă-
rie, că zona pietonală va fi mutată de pe bulevardul Ştefan cel 
Mare pe strada Mitropolit Varlaam.

Municipalitatea a promis anterior că duminica trecută zona 
pietonală va fi organizată pe strada Mitropolit Varlaam, însă 
acest lucru nu s-a întîmplat. ,,Nu au fost gata actele necesare 
pentru ca strada Mitropolit Varlaam să devină zonă pietonală. 
Nu a fost semnată dispoziţia în acest sens, dar nici nu au fost 
pregătite permisele pentru locuitorii din această zonă ca să poa-
tă circula cu maşinile proprii”, a spus Dorin Chirtoacă.

Primarul Capitalei a declarat că strada Mitropolit Varlaam 
va deveni pietonală doar pentru zilele de duminică, ca expe-
riment.

Municipalitatea a renunţat ca bulevardul Ştefan cel Mare 
să fie stradă pietonală din considerentul că, pe timp de iarnă, 
se va circula mai greu pe drumurile adiacente, în condiţiile 
în care perimetrul bulevardului Ştefan cel Mare va fi închis. 
Proiectul zonei pietonale a fost lansat de Primăria Chişinău la 
începutul lunii septembrie curent.

Cererile pentru compensaţii pot fi 
depuse pînă la 1 decembrie
Primăria Chişinăului a simplificat procedura de înregistra-

re a beneficiarilor de compensaţii pentru căldură.   
Locuitorii Chişinăului care au primit anii trecuţi compen-

saţii pentru căldură vor putea beneficia de ajutor financiar şi 
în sezonul de încălzire 2012-2013. În loc de dosare, aceştia 
vor trebui să depună o declaraţie la pretura de sector sau la 
gestionarea fondului locativ în care să confirme, pe propria 
răspundere, că nu au un venit lunar mai mare de 1450 lei. În 
baza declaraţiei, solicitanţii vor fi introduşi în baza de date şi 
vor beneficia de compensaţii pentru căldură. Cei care nu au 
beneficiat anterior de compensaţii vor putea depune dosare 
pînă la sfîrşitul sezonului de încălzire. Totuşi, pînă la primă-
vară, angajaţii Direcţiei asistenţă socială vor vizita beneficiarii 
pentru a întocmi anchetele sociale, menite să verifice infor-
maţia indicată în declaraţie. „Nu vrem să numărăm cîte televi-
zoare au oamenii în casă, ci vrem să evităm situaţiile în care 
am putea fi minţiţi. Ancheta va conţine întrebări referitoare la 
componenţa familiei, venitul global pentru un membru de fa-
milie, date despre locuinţe, condiţii de trai şi averea familiei”, 
a explicat primarul general Dorin Chirtoacă.

În sezonul de încălzire 2011-2012, circa 40 mii de familii 
domiciliate în Chişinău au beneficiat de compensaţii pentru 
căldură. În acest scop, din bugetul municipal au fost alocate 
76 milioane de lei.

Poliţia de Frontieră va avea echipe 
mobile
Poliţia de Frontieră va demara noi proiecte şi activităţi 

în anul 2013, inclusiv va lansa activitatea echipelor mobile, 
„care e o activitate operativă ce va eficientiza activitatea de pa-

trulare la frontieră”. O declaraţie în acest sens a făcut şeful 
Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice.

Potrivit spuselor sale, un alt proiect va fi reţeaua fixă şi 
mobilă de comunicare, „care trebuie dusă la bun sfîrşit pînă în 
2014, fiind un proiect amplu”.

„De asemenea, competența de urmărire penală e un proces 
în derulare care aşteaptă aprobare. Ca şi proiect este şi extin-
derea cadrului normativ de colaborare bilaterală pe mai multe 
segmente. Mă refer la proprietatea intelectuală, interacţiunea cu 
agenţiile naţionale, semnarea de protocoale cu acele agenţii cu 
care încă nu sînt semnate astfel de documente”, a menţionat 
Dorin Purice.

El a spus că fluidizarea transportului prin punctele de tre-
cere a frontierei este o altă prioritate.

„Un mare accent vom pune şi pe activitatea de management 
al riscurilor, de prevenire a situaţiilor de risc”, a mai declarat 
Dorin Purice.

C orupţia este principala piedică în calea dezvoltării 
Republicii Moldova şi a realizării reformelor pro-

europene, în opinia majorităţii participanţilor la Forumul 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfăşurat săptă-
mîna trecută la Berlin. Experţii le recomandă autorităţilor să 
implementeze cît mai grabnic reformele adoptate, în primul 
rînd cele care vizează combaterea corupţiei şi accesul la jus-
tiţie echitabilă.  

Partenerii europeni ai Republicii Moldova au mari aş-
teptări de la ţara noastră în ceea ce priveşte împlementarea 
reformelor, care ar permite înregistrarea progreselor în ca-
drul Acordului cu Uniunea Europeană privind Liberalizarea 
Regimului de Vize şi a celui de Liber Schimb, a menţionat 
directorul APE, Victor Chirilă.

Membrul Asociaţiei ADEPT, Corneliu Gurin, a menţio-

nat că Parlamentul i-a numit cu mare întîrziere pe directorii a 
trei instituţii importante – Serviciul de Informaţii şi Securita-
te, Comisia Naţională pentru Integritate şi Consiliul Naţional 
Anticorupţie. Potrivit expertului, acest fapt le-a permis unor 
demnitari să-şi treacă bunurile pe numele altor persoane.

În opinia lui Corneliu Gurin, pentru a le dovedi atît parte-
nerilor europeni, cît şi propriilor cetăţeni, că reformele adop-
tate sînt ireversibile, acestea ar trebui să se soldeze, în timpul 
apropiat, cu dosare de rezonanţă şi condamnări ale demnita-
rilor şi magistraţilor corupţi.

Experţii au mai remarcat lipsa de refome reale în dome-
niul Procuraturii, rezistenţa sitemului de justiţie la reforme, 
precum şi lipsa unui cadrul legal care să îi protejeze pe aşa-
numiţii avertizori de integritate, adică persoanele care le ofe-
ră autorităţilor informaţii despre demnitarii corupţi.

Corupţia – principala piedică în calea dezvoltării 
Republicii Moldova

Cetăţenii vor putea depune 
plîngeri la poliţie prin Internet

C etăţenii vor putea depune plîngeri la poliţie chiar de 
acasă sau din orice alt loc, prin Internet, fără a se mai 

deplasa la comisariate sau la poliţistul de sector. Acest lucru 
va deveni posibil datorită unui sistem de petiţionare online 
care urmează să fie lansat pînă la sfîrşitul anului 2013, de către 
Ministerul Afacerilor Interne. 

Ministrul Dorin Recean a declarat că prin lansarea acestei 
platforme, ministerul îşi propune să eficientizeze comunicarea 
între cetăţeni şi organele de drept. „În prezent, există o pro-
blemă că lumea se adresează şi nu vede o finalitate. Or, acest 
sistem va permite cetăţeanului să monitorizeze la ce etapă se 
află petiţia şi de cine este administrată”, a notat ministrul. 

Dorin Recean a declarat că prin sistemul online de petiţi-
onare cetăţeanul se va putea plînge pe orice tip de încălcare a 
drepturilor sau agresiune, inclusiv, va putea denunţa cazurile 
de corupţie în rîndurile poliţiei. Sistemul online va fi un meca-
nism echivalent cu plîngerea care se depune la comisariat. 

Dorin Recean a mai spus că în prezent există o platformă 
online în cadrul Direcţiei poliţiei rutiere a MAI – „Martor ocu-
lar”, dar care reprezintă o variantă simplificată şi se referă doar 
la Poliţia Rutieră.

Notarii ar putea 
fi privaţi de dreptul de 

a-şi stabili tarifele pentru 
serviciile lor

Î n proiectul de lege propus de către deputaţii PLDM se 
prevede excluderea din legislaţie a dreptului notarului 

de a negocia preţul serviciilor sale cu clientul. Deputaţii susţin 
că prin legea propusă vor fi eliminate lacunele din legislaţie şi 
vor fi reglementate relaţiile dintre notar şi client.

Notarii, însă, sînt împotriva menţiunii din proiectul de lege 
şi spun că acesta contravine Strategiei de reformare a justiţiei. 

,,Astfel de iniţiative au existat şi în anii ‘90, dar Curtea Consti-
tuţională le-a declarat ilegale. O treime din serviciile notarilor 
nu sînt supuse unor taxe. Mai mult, sînt servicii care trebuie să 
fie plătite”, a declarat notarul Elena Constantinescu.

,,Tranzacţiile sînt diferite, iar acest lucru se răsfrînge asupra 
activităţii notarului. Nu este corect să-i privezi pe notari de 
dreptul de a-şi stabili tarifele”, a menţionat avocatul Eugen 
Berghii, explicînd că potrivit legislaţiei în vigoare, preţurile 
pentru serviciile notarilor sînt stabilite de către aceştia în func-
ţie de volumul de muncă.

B ulgaria va inaugura un consu-
lat nou, într-un termen de trei 

ani, în Sudul Moldovei, la Taraclia, 
teritoriu populat compact de bulgari. 
Ambasadorul Bulgariei la Chişinău, 
Gheorghi Panaiotov a argumentat ne-

voia de deschidere a consulatului prin 
legăturile strînse care există între Mol-
dova şi Bulgaria. ,,Deschiderea noului 
consulat răspunde intereselor noastre. 
În condiţiile în care există un singur 
consulat, nu facem faţă numărului de 

solicitări, iar astfel vom lucra mult mai 
eficient”, a spus diplomatul. 

Conform ultimului recensămînt al 
populaţiei (2004), în Moldova locuiesc 
circa 65,6 mii de bulgari, inclusiv circa 
65% - în Sudul ţării – raionul Taraclia.

U tilaje moderne dotate cu 
sisteme de monitorizare 

prin satelit, camere video pentru 
monitorizarea şi vizualizarea 
stării condiţiilor de circulaţie pe 
timp de iarnă, sînt doar cîteva 
din măsurile cu privire la pregă-
tirea drumurilor publice pentru 
sezonul rece 2012-2013.

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, pînă 
la data de 26 octombrie, s-au 
efectuat lucrări de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere cu utiliza-
rea mixturii asfaltice în cantitate 
de 95,6 mii tone. De asemenea, 
pentru asigurarea securităţii 
circulaţiei rutiere, pe drumurile 
publice au fost instalate 8630 
indicatoare rutiere, 6100 piloni 
de ghidare, parapet metalic şi 
marcaj orizontal, pe o lungime 
de 1200 km.

Totodată, Administraţia de 
Stat a Drumurilor, va utiliza şi 
120 de utilaje moderne dotate 
cu sisteme de monitorizare prin 
satelit. Aceste sisteme vor su-

praveghea procesul de utilizare 
a tehnicii rutiere la executarea 
lucrărilor de întreţinere de iarnă 
pe drumurile naţionale cu trafic 
sporit de circulaţie.

Ministerul de resort mai 
anunţă că, în acest an, materialul 
antiderapant va conţine o con-
centraţie de sare tehnică de 50%. 
Astfel, a fost achiziţionată sare 
tehnică în cantitate de 20 mii 
tone, iar în vederea executării 
lucrărilor de deszăpezire a dru-
murilor publice şi distribuire a 
materialului antiderapant, vor fi 
utilizate 477 autospeciale.

Cele 43 de camere video, 
care vor monitoriza şi vizualiza 
starea condiţiilor de circulaţie 
pe timp de iarnă, sînt instalate 
pe traseele naţionale: Chişinău-
Leuşeni-frontiera cu România, 
Chişinău-Soroca-frontiera cu 
Ucraina, Chişinău - Ungheni - 
Sculeni - frontiera cu România, 
Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - 
Basarabeasca, Otaci - Edineţ şi 
Anenii Noi - Căuşeni - Ştefan 
Vodă - frontiera cu Ucraina.

De la 1 noiembrie, 
şoferii sînt obligaţi 

să circule cu farurile 
aprinse 

Î ncepînd cu prima zi a lunii noiembrie, şoferii 
autoturismelor trebuie să se deplaseze cu faru-

rile aprinse pe faza scurtă pe timp de zi, în caz contrar, 
vor fi amendaţi. Despre aceasta a anunţat, în cadrul 
şedinţei serviciilor municipale, șeful Poliţiei muni-
cipale Silviu Muşuc. Potrivit lui, regulamentul este 
impus, deoarece perioada 1 noiembrie - 31 martie se 
caracterizează printr-o vizibilitate scăzută din cauza 
ceţii şi a precipitaţiilor mai frecvente.

Totodată, Muşuc a solicitat şoferilor să se pregă-
tească din timp pentru sezonul de rece, prin schim-
barea cauciucurilor pe cele de iarnă. Asta pentru ca, 
începînd cu 1 decembrie, să nu fie amendaţi pentru 
neconformare. „În ultimele zile, cînd vom avea scă-
derea temperaturii, şoferii trebuie să fie pregătiţi”, a 
spus Muşuc.

Menţionăm că amenda, pentru cei care nu circulă, 
începînd cu 1 noiembrie, cu farurile aprinse pe faza 
scurtă, este de pînă la trei unităţi contravenţionale, 
ceea ce constituie aproximativ 60 de lei.

În sezonul rece 2011-2012, pentru această neres-
pectare a legii, au fost iniţiate circa 1000 de procese 
contravenţionale, în valoare totală de 65 mii lei.

Bulgaria va avea un consulat nou în Moldova

Drumurile publice, 
monitorizate prin satelit 

în sezonul rece
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L ezarea dreptului  de 
acces liber la justiţie 

rămîne a fi motivul princi-
pal de adresare a cetăţenilor 
la Centrul pentru Drepturile 
Omului din Moldova (Cp-
DOM).  Acest lucru se con-
stată în raportul de activitate 
a Instituţiei Naţionale a Om-
budsmanului pentru 9 luni  
ale anului 2012. 

359 din cele 1202 de pe-
tiţii înregistrate la CpDOM  
se referă la calitatea actului 
justiţiei. Este reclamată tergi-
versarea examinării cauzelor,  
neîndeplinirea hotărîrilor ju-
decătoreşti, se exprimă dez-
acordul cu sentinţa/hotărîrea 
pronunţată sau lezarea drep-
tului la recurs efectiv. 

Dreptul la asistenţă şi 
protecţie socială, se-
curitatea şi demnita-
tea personală, lezarea 
dreptului la proprie-
tatea privată sînt alte 
motive de adresare 
frecventă la CpDOM. 

O situaţie similară 
se atestă, în linii mari, 
şi în cazul solicitărilor 
de repunere în drepturi 
ale celor 2009 cetăţeni 
primiţi în audienţă în 
perioada 1 ianuarie - 
30 septembrie a anului 
curent. 

În situaţiile în care 
se constată încălcări ale drep-
turilor petiţionarilor, avocaţii 
parlamentari prezintă acte de 
reacţionare instituţiilor sau 
persoanelor cu funcţii de răs-
pundere, ale căror decizii sau 
acţiuni (inacţiuni), după pă-
rerea ombudsmanilor, încalcă 
drepturile şi libertăţile con-
stituţionale ale omului. Acte-
le de reacţionare includ  avize 
cu recomandări; demersuri 
pentru intentarea unor pro-
cese penale sau disciplinare; 
sesizări asupra cazurilor de 
încălcări ale eticii de servi-
ciu, tărăgănare şi birocratism; 
acţiuni în judecată/cereri 
cu privire la intervenirea în 
proces pentru a depune con-
cluzii; acorduri de conciliere; 
propuneri privind îmbunătă-
ţirea aparatului administrativ 
şi de perfecţionare a legisla-
ţiei; sesizări la  Curtea Con-
stituţională.

De la începutul anului şi 
pînă la sfîrşitul lunii septem-
brie, CpDOM a întocmit şi 
înaintat 215  acte de reacţio-
nare autorităţilor competente 
privind încălcările drepturi-
lor constituţionale ale cetăţe-
nilor.

Un  exemplu relevant de 
intervenire cu aviz este  cel 
al locuitorilor satului Recea, 
raionul Rîşcani, care au fost 
deposedaţi de proprietatea 
lor privată (cote-părţi valo-
rice)  de  conducerea  GAS 

,,Fîntîna Recea”. Avocatul 
parlamentar Anatolie Mun-
teanu a recomandat întreprin-
derii agricole să întreprindă 
măsurile necesare pentru le-
galizarea relaţiilor de arendă 
între GAS ,,Fîntîna Recea” 
şi deţinătorii cotelor-părţi 

Lezarea dreptului  de acces liber la justiţie – principalul motiv al adresării 
cetăţenilor la Instituția Națională a Ombudsmanului

Procedura alegerii s-a 
desfăşurat pe 25 oc-

tombrie curent, la Geneva, 
Elveţia, în cadrul celei de-a 
4-a reuniuni a statelor mem-
bre la Protocolul Opţional al 
Convenţiei împotriva tortu-
rii şi altor pedepse ori trata-
mente cu cruzime, inumane 
sau degradante.

În rezultatul  alegeri-
lor, Victor Zaharia, care în 
prezent deţine funcţiile de 
director al Institutului de Reforme Penale (IRP) şi preşedinte 
al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat, este primul reprezentant al Republicii Moldova ales în 
una din structurile convenţionale ale ONU.

De menţionat că, la concursul pentru suplinirea celor 12 
locuri vacante în Subcomitetul ONU privind prevenirea tortu-
rii şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradan-
te au participat candidaţi din 20 de state.

 Lilia DUMINICA

Victor Zaharia – primul 
reprezentant al Moldovei 
ales în una din structurile 

convenţionale ale ONU
Republica Moldova are, în premieră, un repre-

zentant  în una  din structurile convenţionale ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Candidatul pentru 
Subcomitetul ONU privind prevenirea torturii şi 
alte pedepse sau tratamente crude, inumane ori 
degradante (SPT),  Victor Zaharia, a fost ales în 
calitate de membru al acestui organ electiv.

valorice din localitate, prin 
semnarea  unui contract per-
fectat în conformitate cu pre-
vederile Legii cu privire la 
arenda în agricultură nr.198 
din 15.05.2003. 

În avizul expediat Primă-
riei Drepcăuţi, r-nul Briceni, 
ombudsmanul a recomandat 
înlăturarea ilegalităţilor la 
autentificarea procurii prin 
care aproximativ  1000 de 
coproprietari ai bunurilor 
atribuite la privatizarea între-
prinderii agricole a Asociaţiei 

,,Drepcăuţi” au împuternicit 
cetăţeanul V. C. să efectueze 
din numele lor un şir de acţi-
uni, printre care şi rezilierea 
contractelor de arendă a tere-
nurilor agricole. Incertitudini-
le apărute cu referire la expri-

marea voinţei de delegare a 
drepturilor către reprezentant 
a determinat avocatul parla-
mentar să intervină. Drept ur-
mare,  procura a fost anulată.

Într-un alt caz, avocatul  
parlamentar Anatolie Mun-
teanu a  fost sesizat de o 
minoră, care a invocat îngră-
direa dreptului la învăţătură 
prin faptul că, administraţia  
Colegiului Financiar-Bancar 

,,A. Diordiţă” din mun. Chi-
şinău a refuzat să-i elibereze 
actele de studii  pentru a se 
transfera la o altă instituţie 
de învăţămînt. Asta pentru 
că tînăra nu a acceptat să  re-
stituie cheltuielile pentru un 
an de studii cu finanţare bu-
getară în instituţia respectivă. 
În lipsa actelor, minora nu 
poate să-şi  continue studiile, 
fapt ce  a generat  îngrădirea 
accesului la învăţătură.  Avo-
catul parlamentar a intervenit 
către administraţia instituţiei 
de învăţămînt vizate, soli-
citînd repunerea imediată în 
dreptul la învăţătură  a mi-
norei şi  eliberarea actelor 
de studii pentru a-i  asigura 
accesul la instruire.   Totoda-
tă, în vederea neadmiterii, pe 
viitor, a unor situaţii similare, 
ombudsmanul a  recomandat 
Ministerului Educaţiei orga-
nizarea unui control privind 
modalitatea şi legalitatea  
încheierii contractelor  cu  
elevii/studenţii din toate  in-
stituţiile de învăţămînt.

În calitate de mediatori, 
avocaţii parlamentari au so-
luţionat patru plîngeri prin 
conciliere, găsind  soluţii 
reciproc acceptabile pentru 
toate părţile implicate. 

Astfel, un agent econo-

mic  îi va achita petiţionaru-
lui M. B. suma de 8393,23 lei, 
38494 ruble rusești și 403,28 
hrivne ucrainene drept com-
pensare a cheltuielilor supli-
mentare pentru reabilitarea 
medicală, socială și profesi-
onală, în legătură cu vătăma-
rea sănătății, ca urmare a unui 
accident de muncă.

Petiţionarul M. C. din 
Bălţi a privatizat apartamen-
tul, după ce timp îndelungat, 
autorităţile publice locale au 
respins solicitarea legitimă 
a cetăţeanului. Drept motiv 
pentru refuz a fost invocată 
o presupusă incapacitate de 
exerciţiu ce ar fi fost determi-
nată, după părerea funcţiona-
rilor, de dizabilitatea mintală 
a persoanei date. 

În baza 
examinării pe-
tiţiilor, avocaţii 
parlamentari 
sînt în drept 
să adreseze în 
instanţele de 
judecată cereri 
în apărarea 
intereselor ce-
tăţenilor. Acest 
mecanism este 
aplicat în cazu-
rile de încălca-
re  în masă sau 
gravă a dreptu-
rilor şi libertăţi-

lor constituţionale ale omului, 
în cele de o importanţă soci-
ală deosebită sau în cazurile 
cînd este necesar de a apăra 
interesele unor persoane ce 
nu pot folosi de sine stătător 
mijloacele juridice de apăra-
re.

Astfel, în perioada de 
referinţă, au fost adresate în 
instanţă  12 cereri de chema-
re în judecată în apărarea in-
tereselor petiţionarilor  şi 44 
cereri cu privire la interveni-
rea în procesul civil pentru a 
depune concluzii, în temeiul 
art.74 din Codul de procedu-
ră civilă.

Drept urmare a interven-
ţiei avocatului parlamentar, 
Judecătoria Briceni a obligat 
Oficiul Stare Civilă Briceni 
să înregistreze naşterea co-
pilului I. Ş, conform certifi-
catului medical constatator, 
şi  să-i  elibereze certificatul 
de stare civilă. Din cauza bi-
rocratismului, pregătirii pro-
fesionale inadecvate, dar şi 
a indiferenţei,  timp de 4 ani, 
minorul I. Ş.  nu a dispus de 
acte de identitate.  Intervenția 
avocatului parlamentar a fost 
determinată de incapacita-
tea autorităţilor statului de a 
asigura respectarea dreptului 
copilului la nume şi cetăţe-
nie, garantat de Convenţia 
Internaţională cu privire la 
Drepturile Copilului. 

Recent, avocatul par-
lamentar Tudor Lazăr a ac-
ţionat în judecată Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru, 
în interesul unui grup de ce-
tăţeni privind exproprierea 
terenurilor agricole pentru 
cauză de utilitate publică de 
interes naţional – construcţia 

Portului Internaţional Liber 
Giurgiuleşti. Terenurile agri-
cole – proprietate privată a 41 
de cetăţeni din raionul Cahul 

– au fost supuse exproprierii 
pentru construcţia Portului 
Internaţional Liber Giurgi-
uleşti, acestora    fiindu-le 
propuse, în schimb, loturi 
amplasate în satul Sadova, 
raionul Călăraşi, satul Scu-
leni, raionul Ungheni, satul 
Plopi, raionul Cantemir, sa-
tul Cairaclia, raionul Taraclia. 
Conform art.127 din Con-
stituţia Republicii Moldova, 
statul ocroteşte proprietatea. 
Articolul 46 din Constituţie 
statuează expres că dreptul la 
proprietate privată, precum şi 
creanţele asupra statului sînt 
garantate; nimeni nu poate fi 
expropriat decît pentru o ca-
uză de utilitate publică, stabi-
lită potrivit legii, cu dreaptă 
şi prealabilă despăgubire.  
Invocînd ingerinţa în dreptul 
de proprietate  prin prisma 
normelor constituționale in-
dicate, CpDOM a intervenit, 
în temeiul art.74. din Codul 
de procedură civilă, pentru 
formularea concluziilor asu-
pra fondului cauzei.

Conform prevederilor 
articolului 31 din Legea cu 
privire la avocaţii parlamen-
tari, ombudsmanii pot înainta 
sesizări la Curtea Constituţi-
onală  în vederea controlului 
constituţionalităţii legilor şi 
hotărîrilor Parlamentului, 
decretelor Preşedintelui Re-
publicii Moldova, hotărîrilor 
şi dispoziţiilor Guvernului, 
asupra corespunderii  lor 
principiilor general accepta-
te şi actelor juridice internaţi-
onale cu privire la drepturile 
omului. În acest scop, în anul 
curent, avocaţii parlamentari 
au înaintat 6 sesizări la Cur-
tea Constituțională privind 
controlul constituționalității  
unor acte normative, care se 
referă la asigurarea dreptului 
de acces liber la justiție, a 
dreptului la învățătură, drep-
tului la asistență  și protecție 
socială, dreptului la muncă.

O sesizare a fost 
susţinută cu  declararea 
neconstituționalității unor 
prevederi din Legea privind 
indemnizațiile pentru inca-
pacitate temporară de muncă 
și alte prestații de asigurări 
sociale. Este vorba despre 
norma care stabilea că prima 
zi calendaristică de incapaci-
tate temporară de muncă se 
suporta din contul persoanei 
asigurate. Argumentele invo-
cate de avocatul parlamentar 
Aurelia Grigoriu au fost spri-
jinite de magistraţi, care au 
stabilit că angajaţii nu vor 
mai plăti pentru prima zi de 
boală.

În primele 9 luni ale anu-
lui 2012 au fost înaintate 10 
propuneri de modificare a 
cadrului normativ în vigoa-
re, care parţial au fost luate 
în calcul de către reprezen-
tanţii Guvernului. Astfel, a 
fost sprijinită iniţiativa avo-
catului parlamentar Anatolie 

Munteanu, de amendare a ar-
ticolului 95 din Codul penal 
privind eliberarea de pedeap-
să penală înainte de termen 
a persoanelor grav bolnave, 
care s-au îmbolnăvit pînă 
la pronunţarea sentinţei, un 
proiect de lege în acest sens 
fiind deja votat de Parlament 
în prima lectură. 

În baza propunerilor avo-
catului parlamentar Aurelia 
Grigoriu, de perfecţionare a 
legislaţiei în vigoare, Minis-
terul Sănătăţii a elaborat şi 
prezentat  Guvernului spre 
examinare un proiect de lege 
de modificare a cadrului legal 
privind asigurarea medicală 
obligatorie. Amendamentele 
prevăd asigurarea medicală 
obligatorie a tuturor persoa-
nelor asigurate angajate, indi-
ferent de faptul dacă au fost 
sau nu transferate în contul 
Companiei Naţionale de Asi-
gurări în Medicină primele 
de asigurare calculate din 
salariile persoanelor anga-
jate şi cele aferente fondului 
de retribuire a muncii, da-
torate de angajatori. Se mai 
propune includerea în siste-
mul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală a tuturor 
şomerilor înregistraţi oficial. 
Astfel, şomerii înregistraţi la 
Agenţia de Ocupare a Forţei 
de Muncă vor putea benefi-
cia de serviciile de asistenţă 
medicală conform poliţei de 
asigurare medicală obligato-
rie obţinută la locul de muncă 
anterior. 

Ca rezultat al intervenţiei 
avocatului parlamentar pen-
tru protecţia drepturilor co-

pilului Tamara Plămădeală, a 
fost începută urmărirea pena-
lă, în baza articolului 213 din 
Codul penal, pe un caz de 
deces a unui copil nou-năs-
cut în lipsa supravegherii din 
partea medicilor. 

În luna mai anul curent, 
Instituția Avocaților Parla-
mentari a fost sesizată de către 
un grup de persoane care acti-
vează în cadrul forțelor arma-
te cu statut de femei-militare, 
care au invocat lezarea drep-
tului constituțional la egali-
tate, prevăzut în art.16 din 
Constituția Republicii Mol-
dova. Drept urmare a exami-
nării circumstanțelor indicate, 
avocatul parlamentar Tudor 
Lazăr a constatat o încălcare 
a drepturilor femeilor-militari, 
prin prisma discriminării și în 
acest sens, a intervenit pentru 
a depune concluzii în instanța 
de judecată, în vederea apă-
rării drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale per-
soanelor vizate.

Curtea de Apel a admis 
în întregime cauza civi-
lă    înaintată, constatînd  
existența fenomenului dis-
criminatoriu. Totodată, luînd 
în considerație propunerile     
înaintate de ombudsman, 
Ministerul Apărării a elabo-
rat un proiect de hotărîre pen-
tru modificarea și completa-
rea unor acte legislative, în 
scopul asigurării protecției 
sociale echitabile a femeilor-
militari aflate în concediul de 
maternitate şi eliminării con-
diţiilor discriminatorii faţă de 
categoria vizată de persoane.   

CpDOM
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R ecent, Asociaţia obştească    
,,Eco-Răzeni, cu suportul Fun-

daţiei Soros – Moldova, au desfăşurat 
masa rotundă cu genericul „Securita-
tea şi Siguranţa Comunitară: Implica-
rea Actorilor Locali”. La întrunire au 
participat: ministrul Afacerilor Interne, 
Dorin Recean; deputatul în Parlamentul 
Republicii Moldova, membrul Comisi-
ei pentru securitate naţională, apărare 
şi ordine publică, Mihai Godea; direc-
torul programului Est Est fără frontiere 
al Fundaţiei Soros - Moldova, Ana Co-
reţchi; preşedintele Asociaţiei Obşteşti 

,,Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău; persoana 
de legătură cu Asociaţia Obştească „Na-
abrivalve” din Estonia, Ion Braga, şi ex-
perţi din străinătate, potrivit unui comu-
nicat al Direcţiei informare şi relaţii cu 
publicul a MAI.     

Scopul evenimentului rezidă în 
abordarea practicilor altor ţări în dome-
niul asigurării securităţii comunitare şi 
discuții pe marginea oportunității apli-
cării lor în Republica Moldova. 

În alocuţiunea sa, ministrul Dorin Re-
cean a remarcat rolul asociaţiilor de supra-
veghere din vecinătate, care sînt create pe 
principii benevole, fără intervenţia statului 

sau administraţiei locale, în cadrul cărora se 
reunesc cetăţeni ce conştientizează necesi-
tatea creării unui climat sigur pentru trai şi 
dezvoltare.  

Prin constituirea asociaţiilor de acest tip, 

în localităţile din Republica Moldova, poli-
ţia are un sprijin real în activitatea de preve-
nire şi combatere a infracţiunilor, în special 
a celor patrimoniale, ce vizează atentarea la 
locuinţele cetăţenilor sau bunurile acestora 

din preajma locului de domiciliere. De 
asemenea, implementarea acestor iniţi-
ative va contribui esenţial la schimbarea 
percepţiei societății vizavi de poliţie, a 
subliniat Dorin Recean.

La rîndul lor, reprezentanţii din Es-
tonia, Polonia, Letonia și Kîrgîzstan au 
prezentat asistenţei experineţa lor în 
dezvoltarea conceptului de supraveghe-
re de vecinătate, tendinţele politicilor 
de combatere a criminalității, mecanis-
mele de colaborare dintre poliție și co-
munitate în țările pe care le reprezintă. 

Experţii din Republica Moldo-
va au prezentat informații despre 
oportunitățile și provocările procesului 
de reformare a poliției din ţara noastră, 
precum și despre cadrul normativ pri-
vind colaborarea poliției cu comunita-
tea, în domeniul prevenirii criminalității 
și asigurării securității comunitare din 
societate.

La finalul întrevederii, participanţii 
au elaborat un şir de recomandări pri-
vind iniţierea conceptului supravegherii 

de vecinătate în Republica Moldova.

Cor. DREPTUL

Abordări privind asigurarea securităţii şi siguranţei comunitare 

U nele date denotă că, 
numărul moldovenilor 

posesori de arme cu acte în re-
gulă este în creştere. Acest fapt 
generează adresări frecvente 

din partea cetăţenilor, către ser-
viciile specializate ale Ministe-
rului Afacerilor Interne (MAI), 
responsabile de supravegherea 
circulaţiei armelor şi muniţiilor 
cu destinaţie civilă. Astfel, mi-
nisterul de ramură a 
sistematizat întrebările 
oamenilor, venind cu 
răspunsuri pe cît e po-
sibil de clare.  

În acest context, po-
trivit unui comunicat al 
Direcţiei informare 
şi relaţii cu publicul a 
MAI, prima întrebare 
din top vizează ter-
menul de examinare a 
materialelor pentru au-
torizarea dreptului de 
procurare a armei şi prelungire a 
termenului de valabilitate a per-
misului de portarmă. Prin urmare, 
documentele privind autorizarea 
dreptului de procurare a armei se 
examinează pînă la două luni, iar 
la prelungirea valabilităţii per-
misului de portarmă - pînă la o 
lună.

Următoarea întrebare, frec-
vent adresată, ţine de documen-

tele ce urmează a fi prezentate 
pentru prelungirea permisului 
de portarmă şi  mărimea tarifelor 
pentru serviciile prestate şi docu-
mentele emise în condiţiile legis-
laţiei. Pentru prelungirea vala-
bilităţii permisului de portarmă 
este necesar de prezentat la or-
ganul de poliţie: cererea, copia 
buletinului de identitate, rapor-
tul ofiţerului operativ de sector 
care confirmă că persoana se ca-
racterizează pozitiv şi deţine, la 
moment, safeu pentru păstrarea 
armelor şi muniţiilor, certifica-
tele medicale de la medicul nar-
colog şi psihiatru, permisul de 
portarmă şi două fotografii  3x4 
cm. La prelungirea valabilităţii 
permisului de portarmă taxe de 
stat nu se achită.

Cît priveşte periodicitatea 
verificării la domiciliu a condi-
ţiilor de păstrare a armelor, MAI 
precizează că, la domiciliul po-
sesorilor de arme sînt verificate 

condiţiile de păstrare a armelor 
nu mai rar decît o dată în şase 
luni, pentru armele cu ţeava lisă 
şi cu gaze, şi nu mai rar decît o 
dată în 3 luni pentru armele cu 
ţeava ghintuită.

Cine dintre angajaţii organe-
lor afacerilor interne sînt abilitaţi 
cu dreptul de a verifica condiţiile 
de păstrare a armelor la domici-
liul posesorilor? – Aceasta este a 
patra întrebare, răspunsul căreia 
este următorul: au dreptul să ve-
rifice respectarea condiţiilor de 
păstrare a armelor la domiciliul 
posesorului, inspectorii autori-
zaţi, şefii de post şi ofiţerii ope-

rativi de sector, între orele 07.00 
- 22.00, în cadrul programului de 
activitate, sau pe timp de noapte, 
în situația în care cazul nu poate 
fi amînat.

Făcînd referire la procedura 
de legalizare a armelor din pose-
sie ilegală, MAI menţionează că, 
toate armele din posesie ilegală, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Guvernului nr. 181 din 
19.02.2007 ,,cu privire la unele 
măsuri suplimentare de eficienti-
zare a circulaţiei armelor de foc” 
se predau benevol la comisaria-
tul teritorial de poliţie de la locul 
de trai al posesorului, pentru exa-
minare, înregistrare şi autorizare 
sau legalizare. Posesorul armei 
predate benevol din posesie ile-
gală primeşte drept confirmare, 
de la organul de poliţie, o copie 
a procesului verbal privind pre-
darea benevolă a armei şi o chi-
tanţă care confirmă înregistrarea 
şi primirea la păstrare temporară 
a acesteia la organul de poliţie. 
După ce aceste arme sînt verifi-
cate, dacă nu au fost anterior sus-
trase sau pierdute, dacă nu au fost 
implicate la comiterea infracţiu-
nilor, ele sînt supuse expertizei 

balistice privind 
corespunderea 
indicilor parame-
trilor de securi-
tate, iar tuburile 
şi gloanţele trase 
experimental sînt 
incluse în colecţia 
de tuburi şi gloan-
ţe a Ministerului 
Afacerilor Interne. 
Pentru efectuarea 
expertizei balisti-
ce se achită o taxă 

în mărime de 210 lei.
Dacă rezultatele enunţate 

sînt pozitive, se prezintă supli-
mentar copia buletinului de iden-
titate, certificatele medicale de la 
medicul narcolog şi psihiatru şi 
două fotografii 3x4 cm, în baza 
cărora se perfectează permisul 
de portarmă, cu restituirea armei 
proprietarului.

Cor. DREPTUL

U n stat cu vădite aspiraţii de in-
tegrare europeană, precum este 

Republica Moldova, trebuie să garante-
ze respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, indiferent de 

statutul său. În acest context, abordările 
profunde privind subiectul migraţiei şi 
azilului devin imperios necesare, deoa-
rece vizează direct drepturile omului.

Astfel, recent,  la Chişinău a avut 
loc a treia Reuniune a Panelului ,,Mi-
graţie şi Azil” din cadrul Platformei nr. 1 

- ,,Democraţie, bună guvernare şi capa-
citate administrativă” a Parteneriatului 
Estic, cu tematica ,,Migraţia circulară”.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei 
informare şi relaţii cu publicul a MAI, 
evenimentul a 
fost organizat 
de Ministerul 
Afacerilor Inter-
ne al Republicii 
Moldova, în 
parteneriat cu 
Ministerul Afa-
cerilor Interne al 
Poloniei, cu su-
portul Comisiei 
Europene. 

La lucrările 
întrunirii au participat reprezentanţi ai 
instituțiilor guvernamentale ale statelor 

- membre UE (Cehia, Finlanda, Ungaria, 
Lituania, Polonia, Portugalia, România, 
Suedia), statelor partenere (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldo-
va, Ucraina), Comisiei Europene, pre-
cum şi ai organizațiilor internaționale, ai 
mediului academic şi societăţii civile.

La reuniune au luat cuvînt Dumitru 
Ursachi, viceministrul Afacerilor Inter-
ne, Rob Rozenburg, director-adjunct al 

Direcţiei relaţii internaţionale a Direc-
toratului general afaceri interne al Co-
misiei Europene, şi Tomasz Cytrynowi-
cz, director-adjunct al Oficiului pentru 
străini din Polonia.

Acest eveniment a constituit un 
forum pentru schimb de opinii şi bune 
practici privind măsurile întreprinse 
atît de ţările de destinaţie, cît şi de 
ţările de origine, în vederea facilitării 
migrației circulare, în cadrul căruia au 
fost abordate aspecte ce ţin de tendin-
ţele migraţiei circulare în statele-mem-
bre ale Parteneriatului Estic, condiţiile 
necesare dezvoltării efective a migraţi-
ei circulare în statele de destinaţie şi de 
origine, acordurile bilaterale în dome-

niul migraţiei circulare, rolul agenţiilor 
de ocupare a forţei de muncă în contex-
tul migraţiei circulare, recunoaşterea 
calificărilor, precum şi problemele ce 
ţin de protecţia socială în cadrul migra-
ţiei circulare.

Totodată, au fost abordate rezultate-
le activităţilor realizate în cadrul Panelu-
lui şi aprobat Programul de lucru pentru 
anul 2013.

Cor. DREPTUL

Răspunsuri la cele mai frecvente 
întrebări privind posesia legală a armelor

Parteneriatul Estic – instrument regional de 
cooperare în domeniul migraţiei şi azilului
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Batalionul cu Destinaţie 
Specială „Fulger” şi-a ad-
judecat „Cupa Ministrului 
Apărării la cel mai bun 
specialist al subunităţilor 
de infanterie, cercetare 
şi destinaţie specială”. Lup-
ta pentru trofeu s-a dat  
la Baza de instruire mili-
tară Bulboaca, în perioada 
22-25 octombrie.

A stfel, Batalionul cu Desti-
naţie Specială s-a situat pe 

primul loc în clasamentul general 
pe echipe, fiind urmat de Batalio-
nul 22 de Menţinere a Păcii. Pe po-
ziţia a treia în topul final s-a clasat 
Brigada „Moldova”. Învingătorii 
au primit cupa din mîinile vice-
ministrului Apărării, Igor Panfile, 
iar echipele clasate pe locurile doi 
şi trei au fost decorate cu diplome 
şi medalii. 

„Pentru militarii prin contract 
şi în termen, Cupa Ministrului Apă-
rării reprezintă confruntarea în care 
participanţii îşi pun în valoare, indi-
vidual şi la nivel de echipă, aptitudi-
nile de specialitate şi pregătirea fizică. 
Îi felicit pe militarii care şi-au dispu-
tat supremaţia în cadrul concursului 
şi au îndeplinit în mod strălucit nor-

mativele impuse. Valoarea fiecăruia 
din voi a ieşit în evidenţă, iar acest 
lucru nu va trece neobservat, deoa-
rece reuşitele obţinute vor fi luate 
în consideraţie la promovarea în ca-
riera militară”, a declarat Igor Panfile 
în cadrul festivităţii de premiere.

Potrivit locotenent-colonelului 
Leonid Cazacov din cadrul Direc-
ţiei instruire întrunită şi doctrine 
a Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale, la concursul „Cupa 
Ministrului Apărării la cel mai 
bun specialist al subunităţilor 
de infanterie, cercetare şi desti-
naţie specială”, militarii Armatei 
Naţionale au concurat la cîteva 
specialităţi – lunetist, puşcaş, 
grenadier, mitralior şi cercetaş. 
De asemenea, au fost desemnaţi 
cel mai bun comandant: de gru-
pă, pluton şi companie. Totoda-
tă, Leonid Cazacov a menţionat 

că această competiţie se organizează 
anual, iar scopul concursului este 
perfecţionarea măiestriei profesio-
nale a militarilor Armatei Naţionale.

La ediţia din acest an a competi-
ţiei au participat circa 40 de specia-
lişti, care au reprezentat cinci unităţi 
militare ale Armatei Naţionale. 

Lilia DUMINICA

Batalionul cu Destinaţie Specială 
„Fulger”, cel mai bun la Cupa 

Ministrului Apărării

Î n cadrul vizitei, oaspeţilor 
le-a fost prezentat procesul 

de instruire al tinerilor ofiţeri de 
poliţie, care în viitorul apropiat, 
urmează să fie angajaţi în rînduri-
le Poliţiei Rutiere şi modul în care 
se desfăşoară orele. Cursul este 
constituit din două cicluri, unul 
teoretic şi altul practic. Academia 
este dotată cu toate mijloace teh-
nice şi didactice necesare pentru 
pregătirea viitorilor specialişti şi 
obţinerea deprinderilor specifice 
activităţii de serviciu. 

Pe poligonul specializat, ce 

Cum sînt instruiţi viitorii angajaţi 
ai Poliţiei Rutiere

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne acordă o 
atenţie aparte instruirii viitorilor angajaţi ai Poliţiei Ruti-
ere. În acest context, ministrul de Interne, Dorin           Re-
cean, a efectuat, de curînd, o vizită de lucru la Academia 
de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI, însoţit de consilierul 
superior în domeniul Afacerilor Interne al Departamen-
tului de Stat al SUA, John Bozicevich, şi de consilierul 
de rang înalt din partea Uniunii Europene pentru MAI, 
Gabriel Sotirescu.

include mai multe locuri de in-
strucţie, sînt modelate diverse si-
tuaţii de serviciu, pentru obţinerea 
deprinderilor de gestionare a aces-
tora, începînd cu modul de dirijare 
a traficului rutier şi încheind  cu 
reţinerea infractorilor şi eliberarea 
ostaticilor. De asemenea, o atenţie 
deosebită este acordată studierii 
procedurii de documentare a in-

fracţiunii şi acordării primului aju-
tor victimei.

Un loc distinct în procesul de 
instruire profesională îi revine pre-
gătirii psihologice, care urmează să 
dezvolte capacităţile cognitive şi 
comunicative ale ofiţerilor de poli-
ţie. În cadrul vizitei, ministrul Do-
rin Recean a discutat cu mai mulţi 
tineri, care au dat asigurări că vor 
depune toate eforturile pentru a 
acumula cît mai multe cunoştinţe 
teoretice şi practice, pe care ulteri-
or să le aplice în activitatea zilnică 
de serviciu.

Lilia DUMINICA

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Statutul executării pedep-
selor de către condamnaţi, 
aprobat prn Hotărîrea Guver-
nului nr. 583 din 26.05.2006, 
prevede următoarele:  perso-
nalul penitenciar este obligat 
să întreprindă imediat, la sesi-
zare sau constatarea din oficiu, 
măsuri pentru asigurarea secu-
rităţii personale a deţinuţilor. 
La apariţia pericolului, pentru 
securitatea personală a deţinu-
tului, acesta este în drept să se 
adreseze oricărui reprezentant 
al administraţiei penitenciare. 
În cazul menţionat,  deţinu-
tul formulează o cerere scrisă 
privind solicitarea asigurării 
securităţii personale. Admi-
nistraţia, în cazul în care a 
fost sesizată, poartă răspun-
dere pentru neaplicarea mă-
surilor de rigoare în vederea 
înlăturării pericolului pentru 
securitatea personală a deţinu-
tului. Pentru asigurarea secu-
rităţii personale a deţinutului, 
administraţia penitenciarului 
este obligată să-l izoleze de 
alţi deţinuţi, utilizînd în aceste 
scopuri diverse încăperi, care 

corespund cerinţelor pentru 
detenţia persoanei, inclusiv 
celulele izolatoarelor disci-
plinare. Restricţiile prevăzu-
te de prezentul Statut privind 
condiţiile de detenţie în izo-
latorul disciplinar, temeiul 
şi modul de încarcerare, în 
cazul dat, nu se extind asu-
pra deţinutului transferat din 
motive de securitate persona-
lă. Transferul unei asemenea 
persoane se efectuează prin 
decizia şefului instituţiei, pe 
un termen de 30 de zile. În 
cazuri excepţionale, ofiţerul 
de serviciu este în drept să 
dispună acest transfer pînă la 
apariţia şefului, dar pe o du-
rată de cel mult 24 de ore.  La 
necesitate, termenul de deţi-
nere în izolatorul disciplinar 
poate fi prelungit cu încă 30 
de zile, cu consimţămîntul 
procurorului care suprave-
ghează respectarea legilor în 
instituţia penitenciară dată. 
Transferul deţinutului în ce-
lulă, din motive de securita-
te, nu se consideră sancţiune 
disciplinară.

? Care sînt măsurile întreprinse de administraţia 
penitenciarelor, în cazul în care este necesar ca de-
ţinutului să-i fie asigurată securitatea?

Parascovia Zinoviev, 
Or. Soroca 

Conform Regulilor de înlocui-
re a produselor nealimentare, 

elaborate prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1465 din 08.12.2003, în baza  Legii 
nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind 
protecţia consumatorilor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr. 126-131, art.507), termenul stabilit 
pentru depunerea reclamaţiilor privind 
deficienţele produselor  pentru care nu 
este stabilit termen de garanţie este de 
30 zile de la data vînzării acestora. La 
produsele de sezon (încălţăminte, ar-
ticole vestimentare, produse din bla-
nă  etc.) procurate pînă la începerea se-
zonului respectiv, termenul de garanţie 
se calculează de la începutul sezonului 
corespunzător, pentru perioada de iarnă 
de la 1 octombrie, pentru perioada de 
vara de la 1 aprilie. 

Reclamaţia se depune la vînzător, 
care este obligat să o primească şi să o 
soluţioneze, daca este depusă în acest 
termen. Data achiziţionării produsului 
se stabileşte în  baza bonului de casă 
sau  oricărui alt document care con-
firmă achiziţionarea produsului sau în 
baza altor mijloace care pot permite 
stabilirea datei şi a locului de achiziţi-
onare. Reclamaţiile consumatorilor se 
primesc doar în cazul în care aceştia 
prezintă, împreună cu produsul recla-
mat, elementele necesare identificării 
înscrise pe etichetă, ambalaj sau impri-
mate pe produs. Reclamaţiile întemeiate 
şi înaintate, în termenul stabilit mai sus, 
referitor la produsele necorespunzătoa-
re pentru care nu este stabilit termen de 
garanţie, vor fi soluţionate de vînzător 
prin înlocuirea imediată a produselor 
cu deficienţe cu altele de calitate cores-

punzătoare sau prin restituirea contrava-
lorii acestora.

 Deficienţele pentru care  se aplică 
măsuri de remediere, înlocuire sau re-
stituire a contravalorii produselor căro-
ra nu le este stabilit termen de garanţie 
sînt pentru:          

Fire si ţesături textile, lenjerie de 
pat, tricotaje, confecţii textile.

Fire neuniforme, culoare nefixată – 
rezistenţă slabă a vopsirii sau a impri-
meurilor; necorespunderea conţinutului 
de fibre sintetice şi naturale normelor 
igienice în vigoare; decolorare prin 
spălare sau prin frecare; modificări 
dimensionale peste limitele admise; 
cusături desfăcute sau ochiuri scăpate, 
miros specific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute; stări aler-
gice şi iritare.

Confecţii din piele şi din blană – 
rezistenţă necorespunzătoare a cusătu-
rilor; vopsire fixată necorespunzător; 
detalii cu rezistenţă scăzută la rupere; 
miros specific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute; stări aler-
gice şi iritare.

Articole de marochinărie – închiză-
toare şi accesorii metalice defecte sau 
cu acoperiri nerezistente; migrarea co-
loranţilor; rame şi curele de susţinere 
insuficient consolidate.

Articole de galanterie, pasmanterie 
– fire neuniforme; rezistenţă scăzută la 
vopsire.

Articole textile de uz gospodăresc 
(pături, prosoape, covoare, perdele, 
huse, muşama, ţesături decorative, feţe 
de masă din clorură de polivinil, folii 
din clorură de polivinil, ambalaje tex-
tile) – rezistenţă scăzută a vopsirii şi 

la frecare, miros specific de substanţe 
chimice ce provoacă senzaţii neplăcute; 
stări alergice şi iritare.

Jocuri şi jucării – necorespunderea 
etichetării cu vîrsta copiilor cărora le 
sînt destinate; desprinderea elemente-
lor componente; blocări ale elementelor 
în mişcare; funcţionarea necorespunză-
toare a dispozitivelor componente; re-
zistenţă scăzută a vopselelor la acţiunea 
substanţelor chimice, sudorii, salivei; 
miros simţitor de substanţe chimice.

Articole şcolare şi de papetărie – foi 
lipsă, duble, inversate, netipărite sau 
străine de produs; neuniformitatea ur-
mei lăsate pe hîrtie; zgîrieturi, întreru-
peri.

Sticlărie, porţelan şi ceramică de 
menaj – decor sau luciu nefixat.

Articole de uz casnic (vase de uz 
casnic din tablă şi din fontă, tacîmuri, 
cuţite, ustensii de bucătărie) – exfoli-
erea acoperirilor; accesorii insuficient 
consolidate.

Corpuri de iluminat (lustre, veioze, 
lampadare) – defectare apărută înaintea 
expirării duratei minime de funcţionare 
declarată de producători. Legături elec-
trice interne întrerupte, îmbinări nere-
zistente.

Articole şi echipament sportiv şi de 
agrement – desprinderi ale elemente-
lor componente, exfolieri ale peliculei 
protectoare, excentricităţi, deformări 
remanente.

Alte materiale şi confecţii ce ţin de 
contact cu organismul omului – apariţia 
stărilor alergice şi de iritare în timpul 
folosirii acestor obiecte, miros specific 
de substanţe chimice ce provoacă sen-
zaţii neplăcute.

Înlocuirea  produselor nealimentare pentru care nu este stabilit termen de garanţie
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Onisenco Iurie, cu domiciliul: 
mun. Chişinău, bdul Cuza-Vodă nr. 25/4, apt. 43, pentru data de 
16 noiembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată în incinta 
Curţii de Apel (Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73) unde va 
avea loc examinarea cauzei la acţiunea SRL ,,Indeprim” către 
,,Namox Prim”.

 Judecător  Anatol Minciuna 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentantu-
lui SC ,,Nova Netelcom” SRL, cu sediul: satul Vălcineţ, Că-
lăraşi, pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de intimat în 
cauza civilă nr. 2-571/12, la acţiunea SRL ,,Inter Media” către 
SC ,,Nova Netelcom” SRL privind perceperea remuneraţiei de 
autor.

 Judecător  grigore Zubati
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Celt-Anaris”, cu ultimul sediu cunoscut: 
Chişinău, str. Pietrarilor nr. 14/1, of. 24, pentru data de 20 no-
iembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,Auromex Prim” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Nadejda Mazur 
www 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Panov Veaceslav, a.n. 25.04.1966, cu ultimul domiciliu: mun. 
Chişinău, str. Bucureşti nr. 43, apt. 9, pentru data de 26 noiem-
brie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea cet. Ispir Anfisa privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului Organizaţiei Obşteşti ,,Antidrog”, pentru data de 3 
decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la ac-
ţiunea Asociaţiei Republicane pentru Tineretul Patriotic de Lup-
te Militaro-Aplicative Corp la Corp privind declararea nulităţii 
contractelor.

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

Judecător  I. Busuioc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sorochina Elena, pentru data de 3 decembrie 2012, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea ÎMGFL-8 privind încasarea 
datoriei.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Brîncoveanu Anatolie, pentru data de 19 decembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Brîncoveanu 
Nicoleta privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,Brophy Brendan”, pentru data de 30 ianuarie 2013, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM 
,,Valbro”.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,SVN Broker Grup” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, 
str. Grădina Botanică nr. 9, pentru data de 6 februarie 2013, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în cali-
tate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SC ,,Estconconstruct” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  Al. gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Liliana Schiţco”, cu sediul: or. Durleşti, str. 
M. Sadoveanu nr. 175,,A”, pentru data de 19 noiembrie 2012, 
ora 9.15, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Adecvat” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Olga Cojocaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului ÎI ,,Ceban Natalia”, pentru data de 26 
noiembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea SRL ,,Malexim” privind încasarea datoriei, sub 
sancţiunea aplicării efectelor corespunzătoare prevăzute de art.205, 
206 din Codul de Procedură Civilă.

Judecător  Ion gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ştirbu Andrei, pentru data de 27 noiembrie 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Baiceva Irina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  S. Lazari 

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Triumf Comerţ”, pentru data de 5 decem-
brie 2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 606) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile: SC ,,Auromex Prim” către SRL ,,Triumf Comerţ” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător                                ghenadie Plămădeală
www

 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Vinagroprofit”, cu sediul: mun. Chişinău, str. V. Lupu nr. 18, 
of. 115 şi cet. Stăvilă Vasile Ion, domiciliat: satul Jora de Sus, 
Orhei, pentru data de 7 decembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrîţi la ce-
rerea: Asociaţia Profesională ,,Biroul Naţional al Asiguratorilor 
de Autovehicule” privind încasarea sumei în regres.

Judecător  L. Pruteanu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,EL-
VESAT” SRL, cu sediul: or. Ungheni, str. Ion Neculce nr. 33/A, 
pentru data de 21 noiembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea ,,TDB SERVICE” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.299 
CPC al RM, comunică despre pornirea procesului privind decla-
rarea lui Dercaciov Mihail, născut pe data de 06.02.1958, în satul 
Vihorevca, regiunea Braţkii, cu ultimul domiciliu: satul Hulboa-
ca, mun. Chişinău, ca dispărut fără veste, la cererea petiţionarei 
Butucea Maria, domiciliată în satul Hulboaca, mun. Chişinău. În 
legătură cu pornirea procesului dat, solicităm persoanelor care 
deţin informaţii privind locul aflării despre cel dispărut, de a co-
munica instanţei pînă pe data de 10 decembrie 2012 pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Kiev nr. 3, bir. 14.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Measoedov Mihail, cu ultumul domiciliu cunoscut: or. Cricova, 
str. Chişinăului nr. 106, apt. 4, pentru data de 28 ianuarie 2013, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM ,,Regia Comunal-
Locativă or. Cricova” privind încasarea datoriei.

Judecător  Veronica Negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lîsîi Mihail, cu ultumul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. 
Mirceşti nr. 22/1,,B”, od. 307, pentru data de 31 ianuarie 2013, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova privind încasarea datoriei.

Judecător  Veronica Negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Cupţova Svetlana, Cupţov Andrei, pentru data de 13 februa-
rie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Baghoyan Aram, pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Afrikyan Gohar privind desfacerea căsătoriei, stabilirea do-
miciliului copilului minor.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Trelea Aurelia, a.n. 28.09.1976, domiciliată: mun. Chişinău, 
Şos. Munceşti nr. 806/2, apt. 9, pentru data de 26 noiembrie 
2012, ora 10.40, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
sala 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Trelea 
Alexei privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Luiza gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nedelcu Valentina, pentru data de 26 noiembrie 2012, ora 10.20, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, sala 1) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Nedelcu Vladimir pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  S. Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rotari Iurie Isidor, pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, sala 1) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Rotari Elena 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  S. Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Staricov Dumitru, 
pentru data de 13 decembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea cet. Mazîlu Natalia privind încasarea pensiei 
alimentare.

Judecător                                           Ecaterina Silivestru

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. El Koussa Walid, 
pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Zubriţkaia Ella către El Koussa Walid, 
intervenient accesoriu DPDC sect. Ciocana privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător  Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ivanova Lilia, pen-
tru data de 20 noiembrie 2012, ora 14.35, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Ivanov Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                            Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benedictus”, pentru data de 12 decembrie 2012, ora 14.15, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Auromex Prim” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Barîşev Eugeniu, pentru data de 14 no-
iembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei privind decă-
derea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător  Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Soroca, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ilieş Ion, a.n. 18.01.1984, cu ultimul do-
miciliu: satul Rubleniţa, Soroca, pentru data de 16 noiembrie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (Soroca, str. Independen-
ţei nr. 62) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Osaci 
Elena privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător  D. gherman
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Platon Snejana Alexei, cu ultimul domi-
ciliu: satul Mălăieşti, Orhei, pentru data de 20 noiembrie 2012, 
ora 13.45, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 
1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Platon 
Vitalie privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SC ,,Mondial Com” SRL, 
cu adresa juridică: satul Şuri, Drochia, pentru data de 21 no-
iembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de reclamantul SC ,,Auromex Prim” SRL privind în-
casarea datoriei.

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

Judecător  V. Zaporojan
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Ciobanu Raisa 
Vladimir, domiciliată: or. Orhei, str. Unirii nr. 2, apt. 14,,A”, 
pentru data de 22 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judeca-
tă (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Iaguşeva Nadejda 
Timofei, domiciliată: or. Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 32, apt. 29, 
pentru data de 22 noiembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judeca-
tă (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Mustea Viorica 
Victor, domiciliată: or. Orhei, str. S. Lazo nr. 2, apt. 47, pentru 
data de 22 noiembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Gheorghiţă Mi-
hail, cu domiciliul: satul Putineşti, Floreşti, pentru data de 22 
noiembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Gheorghiţă Irina privind desfacerea căsătoriei.

 În caz de neprezentare la şedinţa de judecată din motive 
neîntemeiate, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Oleg Ciumaş
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Coadă Vasile Va-

sile, domiciliat: satul Verejeni, Teleneşti, pentru data de 26 no-
iembrie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Cibotari Petru privind încasarea prejudiciului. 

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

Judecător  Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Buruian Filip Leonid, cu ultimul domi-
ciliu: r-nul Orhei, satul Pelivan, str. Suvorov nr. 1, apt. 15, pentru 
data de 26 noiembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea: Sandu Ecaterina, Sandu Vladislav, Nicolenco 
Tatiana în interesele copiilor minori: Nicolenco Alexei, Sandu 
Natalia şi Sandu Cătălin privind încasarea prejudiciului cauzat.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Eni Ion Ion, cu ultimul domiciliu: sa-
tul Jora de Mijloc, Orhei, pentru data de 27 noiembrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Eni Natalia privind 
desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.

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

Judecător                                    Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Cojocaru Ion, pentru data de 27 
noiembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, 
str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Tonu Olesea privind recunoaşterea convenţiei 
valabile.

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

Judecător  Oxana Banari 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Camerzan Elena, 
a.n. 18.11.1968, cu domiciliul: or. Făleşti, str. N. Testemiţanu 
nr. 73, pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Camerzan Grigore privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   V. Trişnevschi
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Severin Ilie, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Gheorghe 
Asachi nr. 77, apt. 24, pentru data de 19 decembrie 2012, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în cali-
tate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile intenta-
tă de Severin Tamara privind desfacerea căsătoriei.

Judecător      Al. gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ţintoi Ioan-Cosmin, pentru data de 20 noiembrie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea cet. Ţârlea Natalia privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

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

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciurea Ivan, pen-
tru data de 20 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în cau-
za civilă la acţiunea lui Jalbă Vitalie privind declararea nulităţii 
procesului verbal al ÎP ,,Poligrafist”.

Judecător      Ina Dutca    
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cojohar Evgheni, 
pentru data de 12 decembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” 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. Carlaşuc Dragoş, 
pentru data de 15 ianuarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Rudenco Alexei privind compensa-
rea daunei morale.

Judecător      Alexandru Spoială
www   

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Rotaru Tu-
dor Tudor, a.n. 1991, domiciliat în satul Mileşti, Nisporeni, 
pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Pîrţac Marin privind recuperarea 
prejudiciului cauzat.

Judecător        Rodica Costru

ANUNŢ
 Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă, pentru 

data de 20 noiembrie 2012, ora 11.00, licitaţie publică de vîn-
zare a următorului lot compus din: Notebook ,,SAMSUNG”, 
Şoarece ,,Microsoft”, Printer HP Laserjet 1010, Fax ,,Pana-
sonic” KX FT22, Telefon de masă ,,Panasonic”, Calculator 
compus din: procesor  fără denumire ascubat de REDPOINT; 
Monitor ,,SAMSUNG”, SyncMaster 500B; Fasticră ,,Acer”, 
Mausul 4TECH, Safeu metalic cu 2 uşi, Dulap-stilaj cu 6 raf-
turi, Masă de birou, Scaun  negru de birou, Scaun negru din me-
tal, Încălzitor ,, Romcuta”, Ventilator Ufeca ,,Sibelis”, Fotoliu 
de culoare roşie cu auriu, Masă de plastic, Cuter de oficiu din 
metal, Raft de perete cu 2 secţii, Scaun negru din metal,  Du-
lap cu antresolă pentru haine, Frigider ,,Ugur” pentru băuturi, 
Aspirator de praf ,,SAMSUNG” 1800W, Calculator compus 
din: sistem ,,DELL”, optiplex GX1, Monitor ,,DELL”, Tastie-
ră ,,Color Sit”, Şoarece ,,Logitec”, Printer pentru cecuri, Toster 
,,Saturn”, Storcător ,,Moulinex”, Maşină de tocat carne ,,Mou-
linex”, Blender ,,Panasonic”, Mixer ,,Vitec”, Frigider ,,Nord”, 
Cuptor cu microunde ,,Sanoshi”, Cuptor electric pentru pizza, 
Aparat pentru prăjit cartof free ,,Protech”, Frigider ,, Nord”, 
cuptor cu microunde ,,Alaska”, Frigider ,,Sanushi”, Frigider 
,,Banknecht”, Frigider ,,Nord”, Congelator ,,Ghiocel”, Frigi-
der cu 4 camere de culoare albă, Dulap din 3 secţii de culoare 
albă, Dulap de perete de culoare albă, Boiler ,,Ariston”, Aparat 
pentru gheaţă ,,Bremo ICEMakers”, Masă din plastic de culoa-
re roşie, Stilaj din metal cu 4 rafturi, Masă din metal, Masă din 
lemn de culoare cafenie, Frigider pentru băuturi ,,Chişinău”, 
Frigider pentru băuturi ,,Coca Cola”, Dulap-stilaj pentru bar, 
din lemn, cu 6 uşi şi 5 rafturi, Masă-bar cu plan, din lemn, 
Aparat de cafea ,,Cimboli”, Aparat de cafea ,, Lazzen Luigi”, 
Aparat de casă ,,Datex”, Combină muzicală ,,Sven”, cu două 
boxe şi 1 subwoofer, Terminal pentru carduri ,,Verifon”, DVD 
Player ,,Comex”, DVD Player ,,Sony”, Frigider pentru vin, Set 
din 2 divane şi 1 fotoliu, Calorifer electric ,,Heller”, Măsuţă din 
lemn de culoare cafenie, Oglindă de perete, Imagini decorative 
de perete de diferite dimensiuni în rame - 35 bucăţi, Televizor 
LCD ,,Philips”, Satelit receiver ,,Holcker”, Condiţioner ,,Ge-
neral Electric”, Condiţioner ,,Mitsubishi Electric”, Instrument 
muzical Tenor de aloma, Ceas de perete cu pendulă, Oglinzi de 
perete, Masă de 4 locuri din lemn - 7 bucăţi, Masă de 6 locuri 
din lemn, Scaun din lemn - 34 bucăţi, Raft pentru reviste ,,Pu-
blic”, Lustre din carcasă de sîrmă şi pînză - 7 bucăţi, Umbrele 
pentru terasă ,,Старый Мелник” - 7 bucăţi, Oglindă de perete, 
Pupitru, Garderobă compusă din tumbă cu rafter, Subwoofer 
FX 350MS - 2 bucăţi, Masă din fier - 19 bucăţi, Scaun din fier 
cu polimer -  76 bucăţi, DVD Player ,,SAMSUNG”, ce aparţin 
cu drept de proprietate debitorului SRL ,,Maestro-Super”, cod 
fiscal - 1003600004705, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucu-
reşti nr.68,,B”.

Preţul iniţial constituie - 16 587 lei, preţul lotului expus 
la licitaţie este de - 13 269,60 lei (treisprezece mii două sute 
şasezeci şi nouă lei, 60 bani).

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 19 no-
iembrie 2012, 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 vor depune la contul  executorului judecătoresc Anato-
lie Bănărescu nr. - 2224311909, cod fiscal - 43242017, în BC 
,,Victoriabank” SA, fil. nr.11, Chişinău VICBMD2X883.

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

Executor judecătoresc  Anatolie Bănărescu    

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului ÎI ,,Şipiţina Galina”, cu se-
diul: or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare nr. 48,,V”, pentru data de 
22 noiembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et. 2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA ,,Basarabia” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gîlca Oleg, cu ultimul domiciliu: or. 
Orhei, str. 31 August 1989  nr. 65, pentru data de 23 noiembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gîlca Stela 
privind desfacerea căsătoriei şi determinarea domiciliului copi-
lului minor.

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

Judecător                               Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Belenchii Serghei Ion, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, bdul M. Eminescu nr. 11, apt. 40, pentru data de 
23 noiembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător                                  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Papazov Nicolai, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Papazov Ana privind desfacerea 
căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Nastas Ion, domi-
ciliat: satul Ghetlova, Orhei, pentru data de 23 noiembrie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Asociaţia Pro-
fesională ,,Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule” 
privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Devder Con-
stantin, a.n. 05.03.1965, cu domiciliul: or. Ialoveni, str. P. Şte-
fănucă nr. 36, apt. 24, pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 
10.50, la şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 
19) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea CP 
,,Libertate” privind încasarea sumei.

Judecător  g. Lungu
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Inmar Plus”, cu sediul: satul Gura Galbenei, Cimişlia, 
pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de jude-
cată (Cimişlia, str. Constantin Stamati nr.1) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL ,,Indola” privind încasarea datoriei 
şi a dobînzii.

Judecător  Z. Aramă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Burţev Eduard, pentru data de 26 
noiembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Jidraş Oxana privind încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător  Oxana Banari 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Herasumenco Olexandr, 
cu ultimul domiciliu: satul Puţuntei, Orhei, pentru data de 26 
noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de He-
rasumenco Lidia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,Casa Canadiană”, 
cu sediul: satul Voroteţ, Orhei şi Cujba Efim Vladimir, a.n. 
10.01.1983, cu ultimul domiciliu: satul Voroteţ, Orhei, pentru 
data de 26 noiembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă la acţiunea lui Tăbăcaru Vasile privind rezilierea contrac-
tului şi încasarea sumei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă 

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat, 
la şedinţa din 30.10.2012, concurs pentru suplinirea func-
ţiilor vacante de: 

-   procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 3 funcţii;
-   procuror în Procuratura mun. Chişinău - funcţie;
-   procuror în Procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău 

- 1 funcţie; 
-   procuror în Procuratura r-lui Basarabeasca - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Glodeni - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Rîşcani - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Soroca -1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Ştefan  Vodă - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Ungheni - 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Hînceşti - 1 funcţie.
Pentru candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 alin.

(3) din Legea cu privire la Procuratură, se anunţă concurs 
pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al r-lui Orhei.

 Termen de aplicare  – pînă la 30.11.2012  inclusiv.
 Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

riatul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de 
naştere: Alina Şavga, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Valentin Caisîn, magis-
tru în drept, lector universitar, Faculta-
tea de Drept, USM;  Tudor Culava, ju-
decător, Străşeni; Anatolie Minciuna, 
judecător, CA Chişinău. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare 
pentru noi să  vă adresăm sincere şi cal-
de urări de sănătate. Apreciem străduin-
ţa, devotamentul, abnegaţia, responsabi-
litatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, 
astfel încît doar Dreptatea şi Adevărul 
să triumfe.

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului  
de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul 

şi Revista Naţională  de Drept

A ni de zile, multă 
lume a fugit de 

ochelari ca diavolul de tă-
mîie, iar acest accesoriu, îi 
făcea, de multe ori, pe pro-
prietari, ţinta unor glume 
răutăcioase. Acum, puţini 
se mai sperie de porecla 

,,aragaz cu patru ochi” şi 
ochelarii, mai ales cei ,,de 
tocilar”, par să fie ultima 
fiţă în lumea modei.

Vă mai amintiţi de ra-
mele mari şi groase de care 
fugeaţi în copilărie cînd vi 
s-a spus că aveţi nevoie de 
ochelari? Sau glumele pe 
care poate le-aţi făcut pe 
seama unor prieteni cu pro-
bleme de vedere? Ei bine, 
acum lucrurile s-au întors la 
180 de grade, iar ochelarii 
au devenit un accesoriu fără 
de care rişti să fii considerat 
certat cu moda.

Cu cît ramele sînt mai 
groase, iar forma mai 
aproape de cea a ochelarilor 
de ,,tocilar”, cu atît mai bine. Dacă alegi şi o ramă colorată şi, 
poate, în formă de ochi de pisică ai deja succesul garantat.

La toate prezentările de modă din această toamnă, modele-
le au purtat ochelari de tocilar, iar celebrităţile nu se mai des-
part de acest accesoriu. Soţii David şi Victoria Beckham au 

ieşit deja în lume accesorizaţi corespunzător, iar Posh Spice 
chiar şi-a creat propriul model de ochelari, ca un designer ce 
se respectă. Kim Kardashian, Britney Spears, Johnny Depp 
sau Christina Hendricks se numără şi ei printre vedetele care 
s-au conformat rapid modei şi poartă ochelari de tocilar.

A limentaţia echilibrată şi bogată 
în substanţe nutritive v-ar putea 

ajuta să vă păstraţi vederea bună. Medi-
cii recomandă un consum mai mare de 
fructe şi legume, produse lactate, ouă şi 
peşte.

Printre sfaturile de îngrijire a ochilor 

se regăsesc protecţia împotriva razelor 
solare, gimnastica ochilor, dar şi evita-
rea fumatului şi a consumului de alcool.

Medicii oftalmologi mai spun că 
persoanele care stau mult timp în faţa 
calculatorului trebuie să poarte ochelari 
de protecţie şi să muncească într-un spa-

ţiu bine iluminat. 
O altă recomandare este evitarea 

atingerii ochilor cu mîinile murdare 
pentru a-i proteja de infecţii şi alergii.

Alte remedii pentru îmbunătăţirea 
vederii sînt şi exerciţiile de relaxare şi 
antrenare a muşchilor globilor oculari.

Cum să ne protejăm ochii

Practicarea fitness-ului este inutilă dacă 
oamenii stau pe scaun cea mai mare 

parte a zilei
Practicarea fitness-ului este inutilă dacă petreci cea mai 

mare parte a zilei pe scaun. La această concluzie au ajuns 
cercetătorii britanici de la Universităţile Leicester şi Lou-
ghborough.

Oamenii de ştiinţă au analizat rezultatele a 18 studii dife-
rite, la care au participat peste 800 000 de persoane.

Potrivit lor, mersul la sală nu reduce riscul de a ne îm-
bolnăvi de diabet şi afecţiuni ale inimii, dacă petrecem mult 
timp pe scaun. Experţii au subliniat că, jumătate de oră de 
exerciţii fizice pe zi este prea puţin pentru un mod de viaţă 
sănătos.

Cînd trebuie să îţi rezervi biletul de avion 
pentru a plăti mai ieftin 

,,Cînd e cel mai bine să-ţi rezervi un bilet de avion?”. Asta 
a fost întrebarea la care au răspuns participanții unui sondaj, 
unde au fost puse în joc peste un miliard de rezervări de 
bilete pentru avion.

Astfel, conform analizei, rezervarea de bilet ar trebui făcu-
tă cu exact 21 de zile înaintea deplasării pentru o călătorie na-
ţională, şi cu 34 de zile înainte pentru un drum internaţional.

Cei care îşi vor rezerva biletul cu 21 de zile înainte de 
decolarea avionului spre o destinaţie naţională vor plăti, în 
medie, cu 28 de dolari mai puţin decît cei care şi-au achizi-
ţionat biletul cu şase luni în urmă.

Pentru deplasările internaţionale, economia făcută de 
cineva care îşi rezervă biletul cu 34 de zile înainte faţă de 
cel care face acelaşi lucru cu şase luni înainte este de 39 de 
dolari.

În schimb, cei care aşteaptă pînă în ultimul moment vor 
plăti, aşa cum era de aşteptat, suma cea mai mare.

Studiu: Femeile încep să îmbătrînească 
la 28 de ani

Un site britanic de matrimoniale a efectuat un studiu 
pentru a afla la ce vîrstă încep să îmbătrînească femeile. 
Concluzia la care s-a ajuns în urma chestionării a peste o 
mie de persoane de ambele genuri, este vîrsta de 28 de ani.

Bărbaţii şi femeile au fost întrebaţi ce semne indică 
faptul că trec de la 
tinereţe la maturita-
te. Pe primul loc s-a 
situat acordarea unei 
importanţe mai mari 
carierei decît vieţii 
sexuale.

Urmează asculta-
rea unui post de radio 
cu piese mai liniştite 
în detrimentul unuia 
cu hituri, iar pe locul 

trei – ideea de a cumpăra o casă în loc să închiriezi una.
Alte semne ale maturizării sînt, potrivit datelor, căuta-

rea unui soţ sau a unei soţii, petrecerea vacanţelor alături de 
partenerul de viaţă în detrimentul prietenilor, preferinţa de a 
găti şi pierderea interesului pentru cluburi.

Află care este înălţimea ideală pentru ca 
tocurile să fie comode

Dacă tocul încălţămintei pentru femei ar fi mai confor-
tabil, atunci 63% dintre reprezentantele sexului frumos ar 

purta mai des încălţări înalte. Potrivit unui studiu, înălţimea 
ideală a tocurilor ar fi de 65 de milimetri.

În urma aceluiaşi studiu s-a constat că, 70% dintre re-
prezentantele sexului frumos poartă încălţăminte cu toc 
pentru că ,,dă prestanţă şi eleganţă” oricărei ţinute. Pe de 
altă parte, 63% ar purta încălţăminte cu toc, mai des, dacă 
nu ar veni cu tocurile la pachet şi picioarele umflate şi du-
reroase.

 Plecînd de la aceste concluzii, un brand danez de în-
călţăminte a creat un tip de pantofi prin care talpa nu este 
lipită, ci direct injectată la cald. Pantoful este astfel mult 
mai rezistent în timp şi mai flexibil, amortizînd fiecare pas. 
Materialele folosite au texturi ceruite, ceea ce face pantofii 
să pară ca scoşi din cutie şi după luni de zile de purtare.

Studiu: Persoanele inteligente sînt 
mai fericite

Cei care au un coeficient de inteligenţă mai scăzut sînt 
mai nefericiţi şi au şanse mai mari de a avea probleme de 
sănătate, comparativ cu cei care au un IQ ridicat. Aceasta 
este concluzia unui nou studiu al oamenilor de ştiinţă de la 
University College London.

Cercetătorii britanici au intervievat 6870 de persoane 
cu vîrste peste 16 ani, despre educaţie, sănătate, venit şi 
viaţa socială, iar nivelul fericirii a fost măsurat pe o scară 
cu trei gradaţii.

Rezultatele cercetării au arătat că oamenii cu un nivel 
de inteligenţă mai scăzut, au mai multe şanse să fie deza-
vantajaţi din punct de vedere social şi sînt mai puţin fericiţi 
decît cei cu un coeficient de inteligenţă ridicat. De aseme-
nea, cei care au un IQ scăzut sînt predispuşi la tulburări 
mentale şi de comportament.
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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.

C a l e i d o s c o p

Divert is
Aniversări Ochelarii de ,,tocilar” revin în modă


