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Pornind de la dezide-
ratul integraționist al 

Republicii Moldova în  Uni-
unea Europeană, dar și în con-
textul apropiatului Summit de 
la Vilnius, membrii Uniunii 
Juriștilor din Moldova, în ca-
drul celui de-al patrulea Con-
gres ordinar al organizației, 
au confirmat poziția lor pro-
europeană, făcînd o adresare 
către toți juriștii din țară:

Adresarea delegaților 
Congresului IV ordinar al 
UJM către toți juriștii din 

Moldova
,,Republica Moldova este 

în așteptarea unui eveniment 
cu adevărat istoric pentru tî-
nărul nostru stat democratic – 
Summitul de la Vilnius, unde 
urmează să se decidă viitorul 
european al societății în care 
trăim.

Mult rîvnita aderare a țării 

noastre la comunitatea euro-
peană generează  controverse, 
astfel încît societatea, practic, 
s-a divizat în 
două tabere – 
o parte susține 
și depune 
eforturi pen-
tru a îndeplini 
condițiile pro-
europene, iar 
cealaltă parte 
se opune ideii 
propunînd alte 
direcții de aso-
ciere.

Cons ide -
răm că a sosit 
timpul cînd 
trebuie să conștientizăm 
importanța acestui proces și 
să luăm o decizie corectă.

Eforturile depuse de către 
autoritățile țării privind adera-
rea sînt susținute ferm și încu-

rajate de către toate structurile 
europene, deși trebuie să per-
cepem că de acest lucru avem 

nevoie în primul rînd noi, 
cetățenii acestei țări. 

 Iată de ce, acum, fiecare 
dintre noi trebuie să se înca-
dreze plenar întru a realiza de-
zideratul propus, cu atît mai 

mult cu cît încă mai avem de 
muncit la capitolul reforma 
justiției; combaterea corupției, 

traficului de ființe umane; 
lupta cu criminalitatea, 
inclusiv cea organizată; 
respectarea și protejarea 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, 
și aceasta nu doar la ni-
vel declarativ.

Există niște sarcini 
bine definite, obligațiuni 
ce trebuie îndeplinite 
atît de către organele de 
drept și celelalte structuri 
statale, dar și de către în-
treaga societate.

Uniunea Juriștilor din 
Moldova, ca o componentă a 
societății civile, dar și fiecare 
jurist în parte, au un rol deter-
minant întru realizarea acestor 
obiective ce țin de edificarea 
statului de drept, democratic, 

cu o cultură juridică avansată, 
europeană.

Ținînd cont de scopul pe 
care îl avem, îndemnăm toți 
juriștii din Moldova să dăm 
dovadă, prin acțiuni concrete, 
de susținere a parcursului țării 
pe drumul său spre integrare, 
să depunem eforturi întru 
realizarea Strategiei de refor-
mare a sectorului justiției și 
a Planului de acțiuni în acest 
sens, combaterea corupției, 
protecția drepturilor omului – 
condiții-cheie pentru aderarea 
noastră la Uniunea Europea-
nă.

Facem apel către toa-
te ONG-urile, către toți 
reprezentanții societății să se 
încadreze deplin întru reali-
zarea politicilor de integrare 
europeană.

Considerăm necesar că și 
conducerea țării, precum și 

toate organele statale să cola-
boreze mai strîns cu structurile 
neguvernamentale, asociațiile 
obștești, profesionale, socie-
tatea în ansamblu întru atinge-
rea obiectivului major, dar și 
întru realizarea sarcinilor cu 
care se confruntă cetățeanul 
simplu.

Spre regret, constatăm că, 
la momentul actual, această 
colaborare nici pe aproape nu 
este pe deplin valorificată.  

Reiterăm că, Uniunea 
Juriștilor din Moldova dis-
pune de potențial substanțial, 
care, în condiții adecvate, ar 
putea contribui eficient la rea-
lizarea sarcinilor existente”.

Votată unanim de către 
delegații Congresului IV or-
dinar al Uniunii Juriștilor 
din Moldova.

Sîmbătă, 
2 noiembrie 2013                

P articipanţii la mitingul din Piaţa Marii 
Adunări Naţionale au adoptat ,,Decla-

raţia Pro-Europa”, care a fost votată pe funda-
lul muzical al imnului Uniunii Europene.

Precizăm că, zeci de mii de oameni s-au 
adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale la o 
acţiune pro-europeană. PMAN a fost inundată 
de drapelele Republicii Moldova şi Uniunii 
Europene. 

Declaraţia de la Chişinău
,,Noi, cetăţenii Republicii Moldova, întru-

niţi, astăzi, 3 noiembrie 2013, în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale din Chişinău, în ajunul 
Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius 
şi cu prilejul acestui eveniment istoric pentru 
ţara noastră, 

Fiind în număr de circa o sută de mii, re-
prezentînd toate regiunile şi comunităţile lo-
cale din Republica Moldova, societatea civilă, 
mediul academic şi cel de afaceri, uniunile de 
creaţie, sfera bugetară, populaţia de la sate şi 
din oraşe, diaspora, generaţia tînără, cea acti-
vă şi cea a oamenilor în etate, femeile şi băr-

baţii din toate grupurile etnice şi confesionale 
ale ţării,

Răspunzînd Apelului lansat de conduce-
rea Republicii Moldova, de Coaliţia Pro-Euro-
peană aflată la guvernare, şi care este susţinut 
de personalităţile reprezentative ale elitei naţi-
onale şi ale grupurilor principale, care formea-
ză societatea moldovenească,

Declarăm că opţiunea europeană este 
singura corectă pentru viitorul ţării noastre, 
interesul naţional major şi unica şansă pentru 
a asigura drepturile, libertatea şi prosperitatea 
tuturor cetăţenilor.

Reamintim că, Republica Moldova a făcut 
alegerea pro-europeană încă de la constituirea 
sa ca stat independent şi a urmat-o consecvent 
pe parcursul evoluţiei sale. În noiembrie 1994, 
Moldova a semnat cu Uniunea Europeană 
Acordul de Cooperare şi Parteneriat, în fe-
bruarie 2005 – Planul de Acţiuni, iar la Vilnius, 
la 28-29 noiembrie a.c., urmează să parafeze 
Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană, un pas crucial pentru vi-

itorul prosper al ţării, după care va urma sem-
narea acestui document important.

Ne angajăm, ca membri ai societăţii mol-
doveneşti, fiecare în activitatea sa şi în comu-
nitatea din care face parte, să facem tot ce ne 
stă în puteri pentru a atinge obiectivele de 
modernizare şi dezvoltare a Republicii Mol-
dova pe calea integrării europene.

Conştientizăm că acest moment major 
ne cere să fim solidari şi hotărîţi în alegerea 
noastră. Solicităm partidelor din Coaliţia 
Pro-Europeană de guvernare, dar şi întregii 
clase politice moldoveneşti să dea dovadă de 
unitate şi maturitate – în numele intereselor 
naţionale ale Republicii Moldova, în numele 
intereselor cetăţenilor Republicii Moldova 
de a beneficia de condiţii civilizate de trai, 
de drepturi şi libertăţi fundamentale, de secu-
ritate economică şi socială, proprii unui stat 
de drept şi democratic.

Salutăm politicile statului orientate spre 
asigurarea unei justiţii echitabile şi accesibi-
le, a supremaţiei legii şi a egalităţii tuturor 
în faţa ei, a combaterii fenomenelor negative 
care blochează dezvoltarea ţării, a moderni-
zării serviciilor publice pentru cetăţeni şi a 
asistenţei de stat pentru oamenii socialmen-

te vulnerabili. Cerem eradicarea definitivă a 
flagelului corupţiei şi finalizarea reformelor 
cu rezultate concrete, care să aducă beneficii 
clare cetăţenilor şi să asigure progresul între-
gii societăţi.

Încurajăm Guvernul să reziste tuturor 
presiunilor politice interne şi externe, să va-
lorifice oportunităţile de a diversifica pieţele 
de export pentru produsele moldoveneşti şi 
să asigure securitatea energetică şi alimenta-
ră a ţării.

Apreciem cu recunoştinţă sprijinul acor-
dat Republicii Moldova de către partenerii 
noştri externi, în această perioadă. Solicităm 
Parlamentului şi Guvernului să onoreze pe 
deplin încrederea partenerilor noştri şi anga-
jamentele asumate de-a lungul anilor de Re-
publica Moldova de a ne ralia la valorile şi 
standardele europene.

Viitorul Republicii Moldova se decide 
acum!

Viitorul Republicii Moldova este în Uni-
unea Europeană!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
Chişinău,

Piaţa Marii Adunări Naţionale,
3 noiembrie 2013
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Juriștii din Republica Moldova susțin 
integrarea europeană a țării 

,,În vremurile cînd minciuna devine universală, a spune adevărul este un act revoluţionar”.

Participanţii la mitingul din Piaţa Marii Adunări 
Naţionale au votat Declaraţia Pro-Europa
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Solicitanţii de compensaţii la căldură 
trebuie să prezinte aceleaşi acte ca şi 
anul trecut
Locuitorii din Chişinău care întrunesc condiţiile impuse 

de municipalitate la oferirea compensaţiilor pentru perioada 
rece a anului vor prezenta gestionarului fondului locativ ce-
rerea, însoţită de aceleaşi acte ca şi în anii precedenţi.

Cu puţin timp în urmă, Consiliul Municipal Chişinău a 
decis să oblige solicitanţii de compensaţii să prezinte şi un 
certificat privind veniturile reale ale familiei, de la Inspecto-
ratul Fiscal de Stat, dar s-a constatat că această ultimă preve-
dere nu poate fi aplicată.

Şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, Petru 
Gontea, a menţionat că, imediat după aprobarea modificări-
lor în regulamentul CMC, FISC-ul a eliberat certificate pri-
vind veniturile, însă a refuzat să o mai facă din momentul 
în care numărul solicitanţilor s-a majorat simţitor. Organul 
fiscal invocă că nu are cum să răspundă unui val atît de mare 
de solicitări, dar şi că este încălcată securitatea datelor cu 
caracter personal.

Municipalitatea a solicitat să aibă acces la baza de date 
a FISC-ului, astfel ca în momentul cînd o persoană va soli-
cita compensaţii, veniturile declarate de aceasta să poată fi 
verificate. O astfel de prevedere este propusă să fie inclusă 
în Codul fiscal, cu aplicare din ianuarie 2014. Dacă nu se va 
ajunge la consens, consilierii municipali vor trebui să renun-
ţe la informaţiile de la FISC.

Dosarul care urmează să fie prezentat gestionarului fon-
dului locativ trebuie să conţină: cerere, informaţia despre 
componenţa familiei, certificatele de naştere ale copiilor, 
adeverinţa de pensionar cu datele referitoare la pensia pe 
care o primeşte persoana, copia certificatului de căsătorie, 
certificatul de la locul de muncă (pentru salariaţi), certifica-
tul privind contul personal de la Întreprinderea Municipală a 
Fondului de Locuinţe, certificatul de imobil.

Compensaţii sînt oferite familiilor cu venituri lunare de 
pînă la 1700 de lei pentru fiecare dintre membri. Solicitanţii 
pot depune dosarele pînă la sfîrşitul lunii aprilie anul viitor. 

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 alocaţi circa 100 
milioane lei.

În 107 localităţi din ţară nu există nici 
o farmacie. Oamenii se tratează de 
nevoie prin metode naturiste
Oamenii care locuiesc în mediul rural se tratează, de cele 

mai dese ori, prin metode naturiste. O fac mai mult de ne-
voie, din cauză că nu au de unde procura medicamente. Un 
studiu realizat de Ministerul Sănătăţii arată că în cel puţin 
100 de localităţi din ţară nu există nici o farmacie.

Studiul mai atestă că acoperirea geografică a punctelor 
de vînzare a medicamentelor pe plan naţional nu este omo-
genă. Acestea sînt concentrate în centrul ţării şi în nord, unde 
densitatea populaţiei este mai mare.

Totodată, unul din patru centre de asistenţă medicală 
primară din oraş şi unul din trei în mediul rural nu are o 
farmacie. Asta în condiţiile în care un centru de asistenţă 
medicală primară trebuie să aibă o farmacie amplasată la cel 
mult 5 km distanţă. Ministerul Sănătăţii se arată îngrijorat 
de această situaţie. În acelaşi timp, antreprenorii nu vor să 
deschidă farmacii în localităţile rurale din cauza numărului 
mic de locuitori.

Legea privind activitatea farmaceutică prevede că la o 
populaţie de la 3000 pînă la 4000 de locuitori trebuie să exis-
te cel puţin o farmacie.

Autorităţile de la Chişinău nu acceptă 
deschiderea consulatului ucrainean la 
Tiraspol
Chişinăul nu acceptă deschiderea consulatului ucrainean 

la Tiraspol, dar va propune Kievului să deschidă un consulat 
în Varniţa sau Rezina. Asta după ce Ucraina a trimis o cerere 
oficială Moldovei solicitînd deschiderea unui consulat ucrai-
nean la Tiraspol.

Chişinăul susţine că acest lucru nu este posibil, întrucît 
autorităţile constituţionale nu deţin controlul asupra terito-
riului dat şi nu pot garanta securitatea diplomaţilor străini.

Şeful Biroului pentru Reintegrare, Gheorghe Balan, a de-
clarat că ucrainenii nu vor primi refuz, ci li se vor propune 
mai multe alternative unde ar putea fi deschis consulatul.

„De exemplu în satul Varniţa. Dar dacă analizăm, cei mai 
mulţi ucraineni sînt stabiliţi cu traiul în Rîbniţa şi în Camen-
ca, deci le-ar fi mai convenabil să fie un consulat la Rezina 
decît la Tiraspol”, a subliniat oficialul.

Menţionăm că la 30 octombrie, Ucraina a solicitat să i se 
permită să deschidă un consulat ucrainean la Tiraspol. Ante-
rior, cu un astfel de demers a venit şi Rusia.

N umai 15 la sută din-
tre tineri au ajuns 

să cunoască care sînt conse-
cinţele unui raport sexual şi 
despre metodele de contra-
cepţie de la serviciile create 
de stat.

Numărul adolescentelor 
din Republica Moldova care 
devin mame este de cinci ori 
mai mare decît în alte state 
europene. 

Datele arată că aproape 
40 la sută din adolescenţii cu 
vîrsta cuprinsă între 15 şi 19 
ani au avut deja o experienţă 
sexuală, însă mai puţin de 
jumătate au folosit o măsură 
de contracepţie. Mai mult, 
în loc să crească, numărul 
celor care folosesc contra-
ceptive a scăzut aproape în 
jumătate din 2003. 

Statisticele arată că rata 
natalităţii adolescentine în 
Republica Moldova a scăzut 

de la 57,4 la 1000 femei cu 
vîrsta cuprinsă între 15-19 
ani în 1990 pînă la 25,10 în 
2012. Deşi cifra este în des-
creştere continuă, aceasta 
este încă înaltă comparativ 
cu unele ţări din Europa - 
5,9 la 1000 de femei în Su-
edia sau 4,1 în Elveţia.

Totodată, 36 la sută din-
tre adolescenţii cu vîrsta 
cuprinsă între 15-19 ani au 
avut o experienţă sexuală, 
însă numai jumătate dintre 
ei au folosit prezervativul la 
prima lor relaţie intimă.

Cifrele reflectă o diferen-
ţă covîrşitoare în privinţa ni-
velului de educaţie şi accesul 
la informaţii a tinerilor din 
localităţile urbane şi cele ru-
rale. În timp ce în localităţile 
rurale se nasc 31 de copii la 
1000 de femei de vîrstă fer-
tilă, în oraşe cifra este de 13. 
În afară de faptul că încear-

că o relaţie mult mai timpu-
riu, 9 la sută din adolescenţii 
moldoveni nu utilizează nici 
o metodă de contracepţie, iar 
proporţia celor care folosesc 
pastile drept metodă de con-
tracepţie a scăzut de la 17,4 
la sută în 2003 pînă la 8,8 la 
sută în 2012.

Datele statistice au fost 
furnizare de către Fondul 
Global pentru Populaţie 
(UNFPA), care au examinat 
situaţia maternităţii timpurii 
la nivel internaţional. Re-
prezentaţii UNFPA au nişte 
recomandări pentru autorită-
ţile moldovene ca să reducă 
statistica îngrijorătoare.

„Sarcina adolescentină 
nu este doar o problemă de 
sănătate. Aceasta este adînc 
înrădăcinată în sărăcie,           
inegalitatea de gen, violenţă, 
dezechilibru de putere din-
tre fete şi partenerii acestora, 

lipsa de educaţie, şi eşecul 
sistemelor şi instituţiilor 
care, de altfel, ar trebui să 
protejeze drepturile acesto-
ra. Autorităţile moldovene 
trebuie să asigure educaţia 
privind deprinderile de viaţă 
de calitate în şcoli. Această 
educaţie trebuie să fie adec-
vată vîrstei şi ar trebui să fie 
predată de profesorii care 
au beneficiat de instruire în 
acest domeniu”, se precizea-
ză în raport.

Ultimul caz de materni-
tate timpurie a fost mediati-
zat de mass-media acum cî-
teva zile. O fetiţă de doar 12 
ani a rămas însărcinată, iar 
cine este tatăl nu se ştie, pre-
cum nici nu a fost elucidat 
faptul dacă fata a întreţinut 
relaţii intime benevol sau si-
lit. Copila a fost internată la 
spitalul raional din Hînceşti 
cu risc de avort spontan.

Mame-adolescente în Moldova: 25 de tinere din 1000

N u avem o agenţie antidoping şi 
sportivii moldoveni nu ştiu că 

folosesc substanţe interzise.
De această părere sînt oficialii din 

sport, care au aten-
ţionat că suspenda-
rea atleţilor noştri 
va continua dacă 
nu va fi creată o 
agenţie antidoping. 
Ministerul Tinere-
tului şi Sportului 
spune că a iniţiat 
deja procedura, dar 
aceasta este bloca-
tă din cauza legis-
laţiei.

P reşed in te le 
Federaţiei de Hal-
tere, Tudor Casapu, 
spune că sportivii 
Gheorghe Cernei 
şi Alexandru Şpac au fost depistaţi po-
zitiv în urma folosirii unor suplimente 
alimentare.

,,Fără preparate vitaminoase nu poţi 

face sport de performanţă. Uitaţi-vă 
cum se obţin recordurile mondiale. Ui-
taţi-vă la atletism şi la alte sporturi”, a 
declarat T. Casapu.

Reprezentanţii Comitetului Naţional 
Olimpic susţin că, de cele mai multe ori, 
sportivii moldoveni nici nu ştiu că folo-
sesc substanţe interzise.

,,Noi nu avem o agenţie antidoping, 
nu avem un centru medical unde spor-
tivii noştri ar putea să verifice toate 
preparatele de refacere că ele nu conţin 

doping”, a menţionat prim-vicepreşe-
dintele CNO, Nicolae Piatac.

Parlamentul a votat Legea cu pri-
vire la combaterea dopajului în sport 
în primăvara anului trecut. Proiectul 
de creare a agenţiei antidoping rămîne 
însă blocat pentru că legislaţia nu pre-
vede existenţa unei astfel de instituţii.

,,Ministerului i-au fost alocate 1 000 
000 de lei pentru crearea agenţiei şi 
şase unităţi de personal. Problema este 
doar la nivel de modificare a acestei 
legi. Sau agenţia rămîne în subordinea 
Guvernului, sau în subordinea minis-
terului”, a spus juristul Ministerului Ti-
neretului şi Sportului, Radu Stratuţa.

În Moldova există un singur 
centru de medicină sportivă, care nu 

dispune de utilaj pentru testarea medi-
camentelor şi suplimentelor alimentare 
şi nici nu are posibilitatea de a efectua 
teste antidoping.

Declaraţie: Nu avem o agenţie antidoping şi sportivii 
moldoveni nu ştiu că folosesc substanţe interzise

R epublica Moldova a coborît în acest 
an de pe locul 84, unde era anul tre-

cut, pe locul 89 după nivelul de prosperitate 
al ţării. Poziţia noastră e mai bună decît a 
Tunisiei şi Guatemalei, dar mai joasă decît a 
Iordaniei şi Turciei, se arată în clasamentul 
celor mai fericite state, realizat de Institutul 

„Legatum”, care analizează indicele prosperi-
tăţii în 142 de ţări de pe glob. 

Cel mai bun loc în top a fost ocupat de 
Republica Moldova la capitolul educaţie, 
clasîndu-se pe poziţia 60-a, iar cel mai prost 
s-a clasat la capitolul prosperitate economi-
că, plasîndu-se pe locul 125. Gradul de sa-
tisfacţie a populaţiei faţă de nivelul de trai 
este 6, pe o scară de la 1 la 10. Cea mai bună 
poziţie ocupată de Republica Moldova pînă 
acum a fost 79 în 2011, după care a coborît 
în 2012 pe locul 84. La capitolul guvernare, 
Republica Moldova a coborît cinci poziţii, 
situîndu-se pe locul 99, explicaţia – scăderea 
încrederii în justiţie şi în problemele ce ţin 
de eliminarea corupţiei. 

România ocupă în clasament locul 55, 
Rusia - 61, iar Ucraina - 64. Cele mai feri-
cite ţări sînt Norvegia, Elveţia şi Canada, iar 
cele mai nefericite – Chad, Africa Centrală şi 
Congo. Clasamentul acoperă 96% din popu-
laţia lumii şi 99% din PIB-ul global. 

Ce loc ocupă Republica 
Moldova în Topul Fericirii

R eguli mai stricte pentru ce-
tăţenii străini, studenţi la 

Universitatea de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”. Dacă 
pînă acum profesorii tolerau numărul 
interminabil de restanţe al acestora, 
administraţia instituţiei de învăţămînt 
vrea acum să schimbe lucrurile. 

Astfel, studenţii străini care nu vor 
susţine examenul din două încercări, 
vor plăti 50 de euro pentru cea de-a 
treia.

Reprezentanţii universităţii spun 
că au luat această decizie în speran-
ţa că astfel îi vor ordona pe studenţii 
din străinătate. „Unii dintre ei nu se 
prezintă la examen nici din prima şi 
nici din a doua încercare, vin atunci 
cînd li se oferă tocmai a treia posibili-
tate. Cei care nu vor să aibă probleme 
financiare, ar fi bine să se prezinte la 
examen din prima”, a declarat prorec-
torul pentru relaţii internaţionale, Mi-
hai Gavriliuc.

Prorectorul a refuzat să spună, 
însă, cîţi dintre studenţii străini nu 
se prezintă la examene din prima şi a 

doua oară, pe motiv că informaţiile nu 
ar avea nici o relevanţă. Totuşi, a ţinut 
să precizeze că banii vor fi plătiţi în 
casa Universităţii, iar dovadă va fi bo-
nul de plată. Asta nu înseamnă, însă, 
că studenţii vor lua, obligatoriu, şi o 
notă pozitivă.

Iniţiativa conducerii universităţii 
nu este pe placul studenţilor străini, 
care spun că absenţele de la examene 
sînt de fiecare dată motivate. „Asta se 
întîmplă mai mult în sesiunea de iarnă 
cînd mergem în ţara natală în vacanţă. 
Şi dacă tot mergem, nu putem să stăm 
o săptămînă şi să ne întoarcem, chel-
tuim o groază de bani pe drum, stăm 
mai mult şi aşa pierdem examenele”, 
explică un student în anul patru, origi-
nar din Israel.

Prevederile sînt incluse într-un re-
gulament nou, ce urmează să fie apli-
cat începînd cu sesiunea de iarnă.

Studenţii străini care învaţă la 
Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
plătesc taxe de studii ce variază între 
1700 şi 3500 de euro.

Reguli mai stricte pentru cetăţenii 
străini, studenţi la Universitatea de 

Medicină
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U niunea Juriștilor din 
Republica Moldova 

(UJM) a desfășurat, recent, 
cel de-al IV-lea Congres 
ordinar. La eveniment au 
participat aproximativ 300 
de juriști și viitori juriști 
(studenți ai facultăților de 
drept), toți membri ai UJM. 

Principalele subiecte in-
cluse pe ordinea de zi au vizat 
analiza activității UJM, de 
pe parcursul ultimilor 4 ani 
de zile, alegerea conducerii 
asociației, dar au fost discu-

tate și probleme de actualita-
te din sitemul judiciar autoh-
ton, precum reforma justiției, 
combaterea corupției, nece-
sitatea consolidării efortu-
rilor și capacităților tuturor 
juriștilor din țara noastră  în-
tru edificarea unui sistem de 
drept, transparent, eficient 
și echidistant. De asemenea, 
după cum am mai menţionat, 
în cadrul reuniunii, juriştii 
s-au pronunţat pentru inte-
grarea europeană a Republi-
cii Moldova şi au lansat un 
apel către toţi reprezentanţii 
breslei lor, de a susţine, prin 
acţiuni concrete, parcursul 
european al statului nostru. 

Aşadar, startul eveni-
mentului a fost dat de către 
Gheorghe Avornic, doctor 
habilitat în drept, profesor 
universitar, preşedintele 
UJM,  care a prezentat ra-
portul său de dare de seamă 
privind activitatea asocia-
ţiei în perioada 2009-2013, 
făcînd o trecere în revistă  a 
celor mai importante eveni-
mente pe care le-a desfășurat 
uniunea, analizînd eșecurile 
şi factorii care au creat im-
pedimente la atingerea dezi-
deratelor propuse. 

,,UJM este o organizație 
neguvernamentală, apoli-
tică, scopul căreia rezidă 
în a contribui la realizarea 
conceptului de stat de drept 
în Republica Moldova, pre-
cum și de a promova știința 
juridică și profesia de jurist  
în societate. Întru realizarea 
obiectivelor sale, în peri-
oada 2009-2013, ca parte 
componentă a societății ci-
vile, UJM a depus eforturi 
în vederea conlucrării cu 

toate organele puterii de stat 
– colaborare care, spre re-
gret, nu a fost una pe măsura 
așteptărilor noastre. Deși am 
participat la unele activități 
organizate de Președinție, 
Guvern și Parlament, nu au 
fost prea multe reacționări 
la apelurile  pe care le-am 
făcut autorităților întru orga-
nizarea anumitor evenimen-
te, nici după cel de-al treilea 
Congres ordinar al asociației, 
chiar dacă am  pus accentul 
pe colaborare. Ceea ce am 

reușit să facem se dato-
rează entuziasmului și 
asiduității unui număr 
restrîns de membri ai 
UJM, care prin relațiile 
lor personale au contri-
buit la realizarea obiec-
tivelor statutare.

În perioada anilor 
2009-2013, a crescut 
semnificativ numărul 
tinerilor care își fac 
studiile la facultățile 
de drept din cadrul 
universităților din 
țară. Și dacă nu 
am putut forma 
organizații teritoriale 
în raioanele republi-
cii sau nu am fost ca-
pabili să le menținem 
pe cele create anteri-

or, îmbucurător este faptul 
că am reușit să formăm 
filiale ale asociației noas-
tre la toate instituțiile de 
învățămînt unde se pregă-
tesc viitori juriști”, a men-
ţionat Gh. Avornic.

Totodată, domnia sa a 
precizat că în acești patru 
ani de activitate, UJM a 
reușit să desfășoare nu-
meroase activități, prin 
care și-a făcut auzit nume-
le atît în rîndul comunității 
juriștilor, cît și în întreaga 
societate. În acest sens, tre-

buie menţionate seminarele, 
mesele rotunde, școlile de 
vară pentru tineretul studios, 
trainingurile, competițiile 
sportive, olimpiadele, 
conferințele științifice și 
științifico-practice naționale 
și internaționale, cu tema-
tici de actualitate pentru 
Republica Moldova. Unele 
din aceste acțiuni s-au sol-
dat cu rezultate concrete, ce 

contribuie la edificarea sta-
tului de drept, consolidarea 
învățămîntului juridic, forti-
ficarea sistemului justiţiei și 
a idependenței judecătorești, 
luptei cu corupția etc.

Iar faptul că în această 
perioadă UJM nu s-a izolat, 
o demonstrează mai toate 
activităţile sale care au avut 
loc în colaborare cu alte 
organizații atît din țară, cît 
și de peste hotare. Printre 
aceastea se înclud: conferința 
internațională științifico-
practică, dedicată jubileului 
de 50 de ani de la fondarea 
Facultății de Drept a USM 
cu genericul ,,Educație și 
cercetare într-un stat bazat 
pe drept”, desfășurată la 
Palatul Național ,,Nicolae 
Sulac”, la care au partici-
pat delegații din diferite țări 
ale lumii cu care uniunea 

are stabilite relații strînse 
de colaborare; conferința 
studențească ,,Cultura, rolul 
și responsabilitatea juristu-
lui în societatea contempo-
rană”, dedicată celei de-a 
50-a aniversări a Facultății 
de Drept a USM; conferința 
studențească ,,Drepturile 
omului într-un stat suveran”, 
consacrată celor 20 de ani 
de la adoptarea Declarației 
de suveranitate a Repu-
blicii Moldova; conferința 
științifică ,,Perspectivele 
dezvoltării tînărului jurist”, 
lucrările căreia au fost pu-
blicate într-o ediție specia-
lă a Revistei Naționale de 
Drept; conferința științifică 
studențească dedicată săr-
bătorii profesionale ,,Ziua 
Juristului”; conferința 
științifică de tineret ,,Rolul 
și importanța promovării 
culturii juridice în societa-
tea contemporană”, la care 
au fost prezenți și oaspeți 
de peste hotare; conferința 
internațională științifico-
practică ,,Contribuții la dez-
voltarea doctrinară a dreptu-
lui”; Participarea delegației 
UJM la elaborarea Strate-
giei de reformă în sectorul 
justiției pentru anii 2011-
2016; Congresul Academiei 

Româno-Americane, la care 
au participat savanți de no-
torietate din întreaga lume; 
conferința internațională 
științifico-practică ,,Re-
forma în avocatură”, în 
colaborare cu Fundația ger-
mană pentru cooperare ju-
ridică internațională (IRZ); 
conferința internațională 
științifico-practică ,,Forme 
alternative de soluționare a 
litigiilor comerciale, pro-
bleme și metode de rezol-
vare”, Palatul Republicii; 
conferința internațională 
științifico-practică ,,Euro-
pean Law School” –  acestea 
sînt doar cîteva dintre cele 
mai importante evenimente 
desfăşurate de UJM în coo-
perare cu alte organizaţii, pe 
parcursul celor patru ani. 

În  perioada de după 
desfășurarea celui de-al III-

lea Congres ordinar,  UJM 
şi-a intensificat  colabora-
rea internațională, stabilind 
relații de parteneriat cu 
cele mai mari și importan-
te organizații ale juriștilor 
din lume, care s-au realizat 
prin vizite reciproce, orga-
nizarea a diverse conferințe, 
școli de vară, mese rotunde, 
schimburi de experiență și 
specialiști. În context, e de 
menţionat că au fost trimişi 
la studii de masterat și doc-
torat cei mai buni absolvenți 
ai facultăților de drept din 
republică, se mai precizea-
ză în raportul preşedintelui 
UJM.

La capitolul neajunsuri, 
Gheorghe Avornic a re-
marcat în primul rînd lipsa 
mijloacelor financiare și a 
materialelor de organizare a 
evenimentelor, dar şi a unui 
sediu. De asemenea, sursa 
citată a accentuat că, devine 
imperios necesară întreprin-
derea consecventă de acțiuni 
menite să consolideze orga-
nizaţiile teritoriale ale UJM, 
concentrarea eforturilor 
pe segmentul cooptării în 
Uniunea Juriștilor a tuturor 
reprezentanților domeniului 
judiciar indiferent de locul 
de activitate, formarea gru-

purilor pe interese pro-
fesionale etc.

,,Organizația noastră 
este numeroasă, fiind 
una dintre cele mai 
importante ONG-uri 
din R. Moldova, ală-
turi de Uniunea Scri-
itorilor și Uniunea 
Jurnaliștilor, dar cu 
părere de rău, toată 
activitatea desfășurată 
de noi se bazează doar 
pe entuziasmul cîtorva 
membri ai asociaţiei. 
Pînă în prezent, nu ni 
s-a acordat un sediu, 
nici altă susținere de 
care este nevoie, deși 
conform legislației în 
vigoare, avem aceste 
drepturi. E cazul să fim 
mai insistenți și să obținem 
tot ceea ce ni se cuvine din 
partea statului”,  a punctat 

Gh. Avornic.
În pofida tuturor difi-

cultăţilor de ordin material, 
UJM a reuşit să mențină ac-
tivitatea Revistei Naționale 
de Drept și a publicației pe-
riodice Dreptul. Încheindu-şi 
discursul pe o notă pozitivă, 

preşedintele UJM a citat un 
pasaj din ziarul Dreptul, din 
10 octombrie 2009, în care 
se menţionează că, prin ac-
tivitatea sa, UJM și-a con-
firmat pe deplin existența, a 

demonstrat că este necesară, 
utilă pentru țară şi pentru 
comunitatea de juriști, fapt 
confirmat de către Gh. Avor-
nic şi de această dată.

De asemenea, nu a fost 
trecută cu vederea nici ac-
tivitatea departamentului 
tineret al UJM, care a fost 
apreciată de preşedintele 
Uniunii, încurajîndu-i pe 
tineri să meargă înainte 
cu aceeaşi forţă, sa aplice 
la diverse proiecte, pentru 
că dispun de capacităţile şi 
energia necesară. La rîndul 
lor, tinerii membri ai UJM 
au promis că se vor implica 
plenar şi vor depune toate 
eforturile  întru impulsiona-
rea dezvoltării ştiinţei juri-
dice şi chiar perfecţionarea 
legislaţiei naţionale.   

După prezentarea anali-
zei activităţii UJM, au avut 
loc discuţii interesante care 
au vizat importanţa siste-
mului de drept într-un stat 

democratic, locul şi rolul 
juristului în societate,  pre-
gătirea juriştilor, ridicarea 
nivelului de cultură juridică 
al societăţii etc. 

Ulterior, s-a purces la 
alegerea conducerii UJM. 
Astfel, în calitate de preşe-

dinte al uniunii, cu una-
nimitate de voturi, pentru 
a patra oară consecutiv, 
a fost reales profesorul 
Gheorghe Avornic, care a 
mulţumit participanţilor 
pentru încrederea acorda-
tă, şi a menţionat ca este o 
onoare să fii ales în frun-
tea UJM. 

Votată unanim a fost şi 
componenţa Consiliului 
de administraţie al UJM, 
din care fac parte reprezen-
tanţi ai întregului sistem 
de drept, inclusiv studenţi, 
masteranzi, doctoranzi 
etc., precum şi a Comisiei 
de cenzori. Imediat după 
desfăşurarea lucrărilor 
Congresului IV ordinar al 
UJM, a avut loc şi prima 
şedinţă a Consiliului de 
administraţie unde a fost 

votată componenţa Biroului 
permanent al uniunii.    

Cor. Dreptul 
Foto: Daria Bajanova, 

avocat stagiar

Uniunea Juriştilor din Moldova  a desfăşurat cel de-al IV-lea 
Congres ordinar
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T oamna de aur are 
loc și în penitenciar. 

Chiar dacă acum își ispășesc 
pedeapsa pentru anumite 
infracțiuni comise, deținuții 
au dreptul la resocializare, la 
dezvoltare artistică și spiri-
tuală, la a-și face viața pe cît 
posibil, de interesantă.

Recent, 14 persoane afla-
te în custodia Penitenciarului 
nr.13, Chișinău, au evoluat 
cu un program artistic, cu 
genericul „Toamna de aur în 
oraşul meu”, pe scena Teatru-
lui Republican „Luceafărul”. 

Potrivit Departamentu-
lui Instituțiilor Penitenciare 
(DIP), la eveniment au fost 
prezenți ministrul Justiţiei 
Oleg Efrim, conducerea şi 
reprezentanţi ai Departamen-
tului Instituţiilor Penitencia-
re, ai Procuraturii, Oficiului 
Central de Probaţiune, cola-

boratori ai Peniten-
ciarului nr.13 din 
Capitală şi rudele 
deţinuţilor partici-
panţi.

Cu un discurs 
de susţinere a venit 
directorul Depar-
tamentului Institu-
ţiilor Penitenciare 
Ana Dabija, care a 
evidențiat impor-
tanţa evenimentelor 
de acest gen în pro-
cesul de resociali-
zare a  persoanelor 
aflate în detenție, 
de dezvoltare artis-
tică şi spirituală a 
acestora  prin pris-
ma interacţionării 
lor cu societatea 
civilă. 

Din programul pregătit 
de deţinuţi nu au lipsit sce-

netele umoristice, cîntecele și 
dansurile populare, monolo-
gurile dramatice  și  poeziile 
care fac parte din creația lor 

proprie.
E de menţionat că, în spa-

tele prestaţiei reuşite a deţi-
nuţilor participanţi, stau ore 

întregi de repetiţii şi muncă 
asiduă, aceştia fiind îndru-
maţi şi susţinuţi de către an-
gajaţii Serviciului activitate 
educativă, psihologică şi 
asistenţă socială ai Peniten-
ciarului nr.13 din Chișinău. 

Și deținuții minori de la 
Penitenciarul nr. 10, Goian, 
au avut parte, recent, de o 
surpriză muzicală inedită 
ce a avut loc pe teritoriul 
instituției. Acțiunea a fost 
organizată de Serviciul 
activitate educativă, psiho-
logică şi asistenţă socială 
din cadrul penitenciarului 
nominalizat, în comun cu 
reprezentanţii unei asociaţii 
religioase din ţară. Aceştia 
au oferit deţinuţilor minori 
un program artsitic cu tentă 

religioasă ce a bucurat inimi-
le tuturor celor prezenţi, care 
au ascultat cu plăcere melo-

diile de suflet interpretate de 
organizatori.

Totodată, oaspeţii au pur-
tat discuţii de suflet cu deţi-
nuţii minori pe teme de viaţă, 
credinţă şi dragoste, urîn-
du-le să se întoarcă cît mai 
curînd în familiile lor. De 
asemenea, interlocutorii ve-
niţi de la libertate au sugerat 
deţinuţilor minori să demon-
streze, prin comportament și 
gesturi umane, că s-au corec-
tat şi regretă cele comise.

Potrivit DIP, evenimente 
de acest gen sînt desfăşurate 
cu regularitate în toate peni-
tenciarele din ţară. Acestea 
contribuie la dezvoltarea spi-
rituală a persoanelor private 
de libertate, la reintegrarea 
lor socială şi conformarea la 
un mod de viaţă în limitele 
legii.

 L.D.

Manifestațiile artistice în penitenciare contribuie la 
reintegrarea socială a deținuților 

D icţionarul explicativ al limbii române defi-
neşte discriminarea ca inegalitate în drepturi, 

bazată pe considerente neîntemeiate. Potrivit unor 
date, fenomenul discriminării persistă şi în societatea 
noastră, iar în scopul eradicării lui au fost create un şir 
de organisme care ar deveni actori activi ai societății 
civile pe segmentul nedescriminarii, printre ele şi in-
stituirea Coaliţiei Nediscriminare. Aceasta a lansat li-
nia nediscriminare, la care pot apela toţi cetăţenii aflaţi 
în situaţii de marginalizare, pe anumite criterii. Şi 
ţinînd cont de faptul că 
multe persoane apelează 
la linia respectivă, con-
fundînd discriminarea cu 
încălcărea altor norme 
de drept material ce nu 
țin de acest fenomen, de-
vine imperios necesar de 
a face unele precizări la 
acest capitol. 

Discriminarea se ma-
nifestă prin intersectarea 
a două elemente, mai 
exact, tratarea diferită 
a unor persoane aflate 
în situații similare/com-
parabile sau dimpotrivă, 
tratarea identică a unor 
persoane aflate în situații 
diferite, pe de o parte 
și lipsa unei justificări 
obiective și rezonabile 
pentru un astfel de trata-
ment, pe de altă parte.

Pentru a constata dis-
criminarea, este necesar 
a analiza dacă există o 
justificare rezonabilă. În 
situația în care tratamen-
tul diferențiat poartă cu 
sine această justificare 
obiectivă atunci ea nu 
se consideră discrimina-
re, deoarece urmărește un „scop legitim” și respectă 

„un raport de proporționalitate rezonabil între scopul 
urmărit și mijloacele utilizate pentru realizarea lui”. 
În funcţie de situație, aceste criterii trebuie examinate 
delicat și prin prisma jurisprudenței CtEDO.

Alt aspect important – orice diferență de tratament 
nu semnifică în mod automat o încălcare. Pentru ca 
încălcarea să se producă, trebuie stabilit că persoanele 
aflate în situații analoage sau comparabile (identice), 
în materie, beneficiază de un tratament preferențial 
și că această distincție nu-și găsește nici o justificare 
obiectivă sau rezonabilă.

Este de menționat că normele interne și 
internaționale nu limitează sfera persoanelor care pot 

fi supuse discriminării. Potrivit art.3 din Legea nr. 121 
cu privire la asigurarea egalității, subiecți ai discrimi-
nării pot fi atît persoanele fizice cît și cele juridice de 
drept public/privat.

Totodată, Legea nr. 121 cu privire la asigurarea 
egalității stipulează expres anumite criterii în baza 
cărora o persoană poate fi discriminată:  rasă, cu-
loare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenen-
ţă politică sau orice alt criteriu similar. Prin urmare, 

aceste criterii nu sînt 
limitative, dar posedă 
mai mult un caracter 
exemplificativ. În prin-
cipiu, orice criteriu în 
baza căruia o persoană 
este tratată diferit poa-
te servi drept criteriu 
de discriminare.

Statul Republica 
Moldova, de rînd cu 
alte state semnatare a 
CEDO, are obligația 
de a preveni, pedepsi 
și remedia discrimi-
narea de orice tip. Re-
spectiv, obligația de a 
nu discrimina se aplică 
prioritar autorităților 
de stat și funcționarilor 
publici de orice 
rang. Totuși, această 
obligație se răsfrînge 
și asupra persoanelor 
care reprezintă secto-
rul privat. Astfel, Le-
gea nr. 121, în capito-
lul II, stipulează expres 
domeniile (acțiunile) 
care interferează cu 
aceste obligații: relaţii-
le de muncă ale tuturor 
angajatorilor; dome-

niul privind  accesul  persoanelor la servicii și produse 
disponibile publicului; accesul la învăţămînt sau la 
servicii de sănătate, sociale sau culturale, indiferent 
de natura furnizorului acestor servicii.

Persoanele care se consideră victime ale discri-
minării  pot reclama cazul  juriștilor Liniei Nediscri-
minare (0-8003-8033) din cadrul Coaliției Nediscri-
minare sau pot expedia o petiție la adresa CND (mun. 
Chișinău, str. Alexandru cel Bun nr. 98 ,,A”, of. 4), ca 
să beneficieze de suport atît în identificarea soluțiilor 
eficiente pentru remedierea situației, cît și în întocmi-
rea adresărilor către autoritățile abilitate.

Coaliţia Nediscriminare

Ce este discriminarea?
D in cei 250 de suspecţi care 

au figurat în cazurile de 
corupţie din ultimii doi ani doar 
trei au fost judecaţi, aceştia trei 
fiind nu funcţionari de stat sau 
avocaţi, ci un paznic la închisoare 
şi doi intermediari care se ocupau 
cu perfectarea actelor pentru cetă-
ţenia română.

În cadrul unei şedinţe de la Cen-
trul Naţional Anticorupţie (CNA), 
expertul anticorupţie Cristina Ţăr-
nă a menţionat că acest fapt a deve-
nit posibil datorită aplicării de către 
judecători a legislaţiei în vigoare, 
care este destul de ,,elastică”.

În 60% din cazuri, judecătorii 
se limitau la amenzi de pînă la 3,8 
mii lei, la fiecare al treilea dosar nu 
ajungeau dovezi, iar în 9% din ca-
zuri inculpaţii erau achitaţi.

,,Din 250 de suspecţi în mare 
parte sînt funcţionari publici, căro-
ra judecătorii le micşorau pedeapsa 
conştient, motivînd că ,,aceştia nu 
au fost judecaţi anterior”, a comu-
nicat experta, manifestîndu-şi nedu-
merirea faţă de astfel de argumentări 
ciudate, deoarece în funcţiile publi-

ce sînt angajaţi oameni cu reputaţie 
impecabilă, respectiv, fără dosare 
penale.

Preşedintele Uniunii Avocaţilor 

din R. Moldova, Gheorghe Ami-
halachioaie, consideră că, corupţia 
din Moldova nu poate fi învinsă, 
deoarece lupta cu acest flagel doar 
se imită.

,,Cu părere de rău, cumetrismul 
şi nănăşismul din domeniu este 
ceva caracteristic pentru Moldova, 
căreia ţara încearcă să i se opună 
deja de mulţi ani, însă deocamdată, 
fără succes”, a spus acesta.

Din cei 250 de suspecţi care au 
figurat în cazurile de corupţie 
din ultimii doi ani doar trei au 

fost judecaţi

C ontrolul vamal asupra ba-
gajelor personale, la fronti-

era dintre România şi Moldova va fi 
efectuat, din 15 noiembrie, cu aju-
torul unor măsuri speciale. 

Potrivit unui comunicat de pre-
să al Direcţiei Generale a Vămilor 
din România, „la frontierele exter-
ne ale comunităţii europene (Repu-
blica Moldova, Serbia şi Ucraina), 
se vor aplica instrucţiuni speciale 
de efectuare a controlului vamal 
asupra următoarelor bunuri intro-
duse de către călători, pe teritoriul 
României, în bagajele personale: 
produse din tutun, băuturi alcooli-
ce, carburant, flori şi plante de orna-

ment, ulei de floarea soarelui, zahăr 
rafinat, făină, tărîţe, fructe şi legu-
me proaspete”.

Călătorii urmează să declare în 
scris bunurile din bagajele perso-
nale prin completarea „Declaraţiei 
de bunuri fără caracter comercial”, 
pusă la dispoziţie gratuit de birou-
rile vamale.

Noile reguli vor permite auto-
rităţii vamale să identifice cazurile 
în care unii călători introduc în 
mod frecvent în România cantităţi 
semnificative de produse, pe care 
le declară a fi destinate consumului 
personal, dar care mai tîrziu sînt 
vîndute pe piaţă.

Vom declara în scris bunurile din 
bagaje cînd vom trece graniţa 

moldo-română
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R ecent, la Paris, Franța, a avut loc o conferinţă 
mondială cu genericul „Consolidarea mana-

gementului programatic al tuberculozei rezistente la 
remediile medicamentoase”. La evenimentul organi-
zat de  Uniunea Internaţională Împotriva Tuberculozei 
şi Bolilor Pulmonare au participat reprezentanţi ai sis-
temului penitenciar din peste 250 de state, printre care: 
R. Moldova, Kazahstan, Kosovo, Finlanda, Norvegia, 

Spania, Germania, Turcia, Grecia, Italia, Estonia, In-
dia, Iran, China, Egipt, Georgia, Croaţia, Franţa şi 
altele. Țara noastră a fost reprezentată de o delegaţie 
din cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare 
(DIP). 

Potrivit DIP, scopul întrunirii constă în efectuarea 
schimbului de experiență şi de bune practici dintre ex-
perţii în domeniul penitenciar din diferite ţări privind 
prevenirea şi combaterea fenomenului tuberculozei.

În acest sens, Republica Moldova a fost selectată de 
către experţii organizaţiilor neguvernamentale interna-
ţionale ca fiind una din ţările cu cele mai bune practici 
în rezolvarea problemei tuberculozei rezistente la trata-
ment în sistemul penitenciar.

 În cadrul reuniunii, Svetlana Doltu, şefa Direc-

ţiei Medicale, DIP, a făcut o prezentare Power Point, 
vorbind despre programul de control şi profilaxie a 
tuberculozei în penitenciarele din țara noastră. Sursa 
citată a menționat că tuberculoza s-a redus simţitor în 
sistemul penitenciar din Moldova, de la 10% în 2001 
la 3% în 2013. Acest lucru se datorează nu doar des-
creşterii numărului de persoane deţinute, dar şi  acti-
vităţilor desfăşurate cu succes referitoare la controlul 

tuberculozei de către Departa-
mentul Instituțiilor Penitenciare, 
susținut de Programul Național 
de Control al Tuberculozei și 
ONG-uri internaționale.

De la inițierea primului pro-
iect DOTS în țară, autoritățile 
penitenciare din Republica Mol-
dova şi-au realizat obligaţiunile 
asumate prin edificarea unei 
strategii de control a tuberculo-
zei prin asigurarea: screening-
ului activ și metodelor  rapide de 
diagnosticare a tuberculozei, ac-
cesului universal la tratamentul 
tuberculozei (tratamentul DOTS 
și DOTS PLUS), abordării  mul-
tidisciplinare a managementului 

cazurilor de TB (stimularea deţinuţilor, oferirea con-
silierii psihologice, monitorizarea deținuților după eli-
berare), acţiunilor de control a infecțiilor și asigurarea 
funcționalităţii evaluării integrate a TBC și a sistemului 
de monitorizare.

Rezultatele înalte obţinute la acest capitol se da-
torează integrării sistemului penitenciar din Republica 
Moldova în cadrul Programului Național de TBC și 
deschiderii acestuia spre o colaborare fructuoasă cu or-
ganizaţiile nonguvernamentale din ţara noastră, se arată 
într-un comunicat al DIP.

De precizat că, este pentru prima dată  cînd repre-
zentanţii sistemului penitenciar din Moldova  participă 
la un eveniment de o asemenea anvergură.

L.D.

Republica Moldova – una din ţările cu cele 
mai bune practici în rezolvarea problemei 

tuberculozei în sistemul penitenciar

Î n primele nouă luni ale anu-
lui 2013, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 
prin intermediul fondului re-
publican şi a fondurilor locale 
de susţinere socială a popula-
ţiei a acordat persoanelor soci-
almente defavorizate ajutoare 
materiale în sumă de peste 71 
milioane de lei, mărimea me-
die a alocaţiilor fiind de circa 
566 lei.

De ajutor au beneficiat 
circa 1 265 000 de persoane 
social vulnerabile. 

Din numărul total, circa 20 de 
mii sînt beneficiari de pensii sau 
alocaţii sociale pentru invaliditate. 
Lista beneficiarilor se completează 
cu: pensionari singuratici - 4427; 
pensionari în etate cu vîrstele trecu-
te de 75 ani - 21 787, precum şi alţi 
pensionari nevoiaşi în număr de 20 
024. Pentru aceste categorii au fost 
utilizate la acordarea ajutoarelor 23 
621 540  lei. Cele 1936 de persoane 

neîncadrate în cîmpul muncii din 
motive de boală  au fost susţinute 

de către stat cu o sumă de 1 458 800 
lei.

În acelaşi timp, 48 032 de  fami-
lii: cu 3 şi mai mulţi copii, cu  copii 
cu dizabilităţi,  monoparentale, şi 
familii cu venituri mici au benefi-
ciat de ajutoare materiale în sumă 
totală de peste 2,5 milioane lei. 

Pentru 466 persoane, aflate în 
căutarea unui loc de muncă au fost 
acordate ajutoare materiale în sumă 
de 378 570 lei.

M oldova e ţara cu cea mai 
rapidă scădere a popula-

ţiei din lume, se atestă într-un ra-
port recent BBC. 

Mai mult, un studiu realizat de 
Magenta Consulting arată că, zilnic, 
ţara se diminuează cu 106 locuitori. 
La celălalt pol, e situat Qatarul, cu 
o creştere de 516. Explicaţia – emi-
graţia. Numărul celor care pleacă îl 
depăşeşte pe cel al nou-născuţilor şi 
al decesurilor. Rata anuală a creşterii 
populaţiei la noi e în minus - 1,1%.

La prima vedere, datele arată 
alarmant. Ooamenii din Moldova 
pleacă, persoane de toate vîrstele, 
cu o mică preponderenţă în rîndul 
tinerilor de 18-29 de ani. Cu o mică 
diferenţă dintre cei de la oraş şi sat 
(504 vs. 601). Există însă un dar 
la mijloc. Peste hotare se pleacă la 
muncă şi nu definitiv. La fel cum 
şi în Qatar oamenii nu se mută cu 
traiul, condiţiile de obţinere a ce-
tăţeniei fiind unele dintre cele mai 
dure, ci în scopuri de serviciu. 

Banii vin acasă, dar ne ajung 
doar pentru consum. Moldova 
ocupă locul 5 în topul ţărilor care 
depind de banii de peste hotare, 
23% din PIB. Volumul acestora a 

crescut de 8 ori din 2003 încoace, 
ajungînd la 1699 de milioane do-
lari pe an. Cu toate acestea, banii 
sînt ultilizaţi pentru consum.

Calculele oficiale arată că, în 
mediu, un locuitor plecat peste ho-
tare trimite lunar acasă circa 500 
de dolari, majoritatea banilor de 
peste hotare provenind din Rusia 
(40%). Aceleaşi surse spun că mai 
mult de jumătate din populaţia ţă-
rii îşi asigură traiul din aceşti bani. 
Transformată în lei, această sumă 
e prea mică pentru a face economii 
şi iniţia afaceri. Ajunge însă pentru 
un trai asigurat cu minimul necesar 
pentru cei de acasă.

Transferurile băneşti din ţările 
UE sînt mai mari, dar banii sînt 
păstraţi la ciorap. 

Pleacă cei care nu-şi pot găsi 
un loc de muncă decent acasă. 
Spre deosebire de anii `90, cînd o 
mare parte din locuitorii cu studii 
superioare, care deţineau locuri de 
muncă calificate, erau nevoiţi să 
plece, deseori ilegal, peste hotare, 
acum se duc mai mult cei cu stu-
dii medii şi incomplete (655 faţă 
de 295 din respondenţii cercetării 
Magenta Consulting). 

Republica Moldova „pierde” 
zilnic 106 cetăţeni

Peste 71 de milioane de lei au 
fost alocate pentru susţinerea 
persoanelor social vulnerabile

D emnitarii şi funcţionarii 
publici riscă ani de închi-

soare dacă nu-şi vor declara averile. 
Cel puţin asta prevede un proiect 
de lege, elaborat de Ministerul Jus-

tiţiei privind modificarea Codului 
penal. Documentul mai prevede 
înăsprirea sancţiunilor pentru acte 
de corupţie, trafic de influenţă sau 
abuz în serviciu. Proiectul va fi su-
pus dezbaterilor în Parlament.

,,Îmbogăţire ilicită” – o nouă 
componentă de infracțiune care ar 
putea fi introdusă în Codul penal. 
Astfel, persoanele cu funcţii de 
răspundere, care vor deţine averi 

pe numele lor sau a unor terţe 
persoane, a căror valoare va fi mai 
mare decît veniturile vor fi sancţi-
onate cu amenzi  pînă la 160 de mii 
de lei sau cu închisoare de pînă la 7 
ani. În plus, nu vor avea dreptul să 

deţină funcţii publice pe o perioadă 
de pînă la 15 ani. În cazul demni-
tarilor, vor fi aplicate amenzi pînă 
la 200 de mii de lei sau închisoare 
între 7 şi 15 ani.

Autorii proiectului 
mai propun ca amenzi-
le pentru corupere pa-
sivă, în cazul persoane-
lor publice să crească 
de două ori, de la 60 
de mii pînă la 120 de 
mii de lei. Pentru coru-
pere activă amenzile ar 
urma să crească pînă 
la 80 de mii de lei, 
faţă de 60 de mii de lei, 
pentru persoanele fizi-
ce, şi de pînă la 200 de 
mii de lei pentru cele 
juridice, faţă de 160 
de mii de lei cum este 
în prezent.

În cazul traficului 
de influenţă, amenda 
pentru persoanele fizi-
ce ar urma să crească 

pînă la 60 de mii de lei, iar pentru 
persoanele juridice - pînă la 120 
de mii de lei. De asemenea, se vor 
înăspri sancţiunile pentru abuz de 
putere, depăşirea atribuţiilor sau 
neglijenţa în serviciu.

Pedepse mai mari pentru demnitari. 
Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de 

lege privind modificarea Codului penal

P lasarea publicităţii şi promo-
varea produselor în presă fără 

avizul filologilor de la Academia de 
Ştiinţe ar putea fi interzisă.  

Acest fapt se datorează număru-
lui mare de anunțuri plasate prin oraș, 
scrise cu tot felul de greșeli. Noile 
interdicţii sînt prevăzute    într-un 
proiect de modificare a Legii privind 
funcţionarea limbilor vorbite pe teri-
toriul Moldovei, discutat deja în co-
misiile parlamentare.

Documentul, elaborat de libe-
ral-democraţii Nae-Simion Pleşca şi 
Maria Ciobanu, prevede că certifica-
tul care va confirma corectitudinea 
textului publicităţii va putea fi obţi-
nut de la Centrul de Terminologie al 
Institutului de filologie. Obligatoriu 

ar putea fi suspuse verificării corecti-
tudinii lingvistice nu doar denumirile 
mărfurilor şi firmelor, dar şi textele 
instrucţiunilor referitoare la produse-
le fabricate în Moldova.

În prezent, verificarea corectitu-
dinii lingvistice este atribuită Came-
rei Înregistrării de Stat, iar Centrul 
de Terminologie al Institutului de 
Filologie oferă certificate doar agen-
ţilor economici care le cer. Potrivit 
Codului contravenţional, în prezent, 
pentru plasarea publicităţii cu gre-
şeli, persoanele fizice pot fi amenda-
te cu cel mult o mie de lei, iar cele 
juridice cu 10 mii de lei. Deşi sîntem 
înconjuraţi de texte publicitare care 
abundă în erori, nici o sancţiune nu a 
fost vreodată aplicată.

Anunțurile publicitare, lipite pe stîlpi, 
doar după ce filologii vor verifica 

textele
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Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(noiembrie 2013,  nr. 42(493)

&

Educaţie juridică
 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Vreau să mă căsătoresc dar prietenii îmi spun 
că legea nu-mi permite să închei căsătorie cu o 
anumită persoană din motive pe care nu pot să 
le expun aici. Prin urmare, vreau să ştiu cu cine 
nu se admite încheierea unei căsătorii, conform 
legii. 

Victoria Urzică,
r-nul Sîngerei 

Conform art.15 din Codul 
familiei, nu se admite înche-
ierea căsătoriei între:

a) persoane dintre care cel 
puţin una este deja căsătorită;

b) rude în linie dreaptă 
pînă la al IV-lea grad inclu-
siv, fraţi şi surori, inclusiv cei 
care au un părinte comun;

c) adoptator şi adoptat;
d) adoptat şi rudă a adop-

tatorului în linie dreaptă, pînă 
la al II-lea grad inclusiv;

e) curator şi persoană mi-
noră aflată sub curatela aces-
tuia, în perioada curatelei;

f) persoane dintre care cel 
puţin una a fost lipsită de ca-

pacitatea de exerciţiu;
g) persoane condamnate 

la privaţiune de libertate în 
perioada cînd ambele îşi ispă-
şesc pedeapsa;

h) persoane de acelaşi 
sex.

Orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă 
există un impediment legal ori 
dacă nu sînt îndeplinite alte 
cerinţe ale legii, expunîndu-
şi în scris motivele şi anexînd 
dovezile invocate. Organul 
de stare civilă este obligat 
să verifice opunerile şi, dacă 
acestea se confirmă, să refuze 
încheierea căsătoriei.

VINerI, 8 NoIembrIe 2013

Î n conformitate cu 
prevederile Legii nr. 

105-XV, din 13 martie 2003, 
privind protecţia consuma-
torilor, Guvernul Republicii 
Moldova, prin Hotărîrea 
nr. 1141, din 4 octombrie 
2006, a stabilit că unităţile 

de comerţ şi prestări servi-
cii populaţiei vor înregistra 
pretenţiile şi reclamaţiile 
consumatorilor în Registrul 
de reclamaţii, fiind aprobat 
Regulamentul cu privire la 
modul de gestionare a Re-
gistrului de reclamaţii. 

Regulamentul  stabileşte 
modul de înregistrare în Re-
gistrul de reclamaţii a preten-
ţiilor şi reclamaţiilor consu-
matorilor, apărute după efec-
tuarea actului de cumpărare 
sau prestării serviciului, şi 
de ţinere a acestuia de către 
agenţii economici care des-
făşoară activitate de comerţ 
cu amănuntul sau prestează 
servicii populaţiei (reţeaua 
staţionară de comerţ cu amă-
nuntul, alimentaţie publică, 
farmacii, ateliere de repara-
ţii, frizerii etc., în continuare 

- unităţi, deţinători de paten-
tă), indiferent de tipul de pro-
prietate şi forma de organiza-
re juridică, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.  Se-
sizările şi reclamaţiile consu-
matorilor se înscriu în Regis-
trul de reclamaţii, care este 

eliberat contra plată de către 
Întreprinderea de Stat Editu-
ra de Imprimate ,,Statistica” 
şi de reprezentanţii ei de pe 
lîngă direcţiile şi secţiile te-
ritoriale de statistică, şnuruit 
şi autentificat prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii re-
prezentantului autorităţii ad-
ministraţiei publice locale. 
Unităţile menţionate ţin în 
mod obligatoriu Registrul de 
reclamaţii de forma stabilită 
într-un loc vizibil şi accesi-
bil pentru consumatori, iar la 
unităţile mari de alimentaţie 
publică – în toate sălile de 
deservire.

Registrul de reclamaţii 
se înmînează consumatoru-
lui de regulă la prezentarea 
bonului de casă, iar în cazul 
procurării de la deţinătorul 
de patentă – a unui docu-

ment ce confirmă actul de 
cumpărare în formă liberă, 
care indică numărul paten-
tei şi numele deţinătorului, 
preţul mărfii procurate sau 
serviciului prestat şi data. În 
unităţile de comerţ cu auto-
servire Registrul de reclama-

ţii este ţinut la fiecare 
etaj, în locul unde se 
achită plata pentru 
cumpărături. În unită-
ţile de prestări servicii, 
amplasate în edificii 
cu mai multe niveluri, 
Registrul de reclama-
ţii este ţinut la fiecare 
etaj, iar în pavilioane 
şi gherete se expune 
la un loc vizibil.

Conducătorul (pa-
tronul) unităţii este 
obligat, în termen 
de două zile, să exa-
mineze reclamaţiile 
înscrise în Registrul 
de reclamaţii şi să ia 
măsurile necesare. 
Conducătorul (patro-
nul) face pe versoul 

reclamaţiei o notă despre 
măsurile întreprinse şi, în 
termen de cinci zile, trimite, 
în mod obligatoriu, un răs-
puns în scris consumatorului 
reclamant la adresa şi/sau 
telefonul indicate. În cazul 
lipsei acestor informaţii de 
contact, reclamaţia nu se ia 
în considerare.

Copiile răspunsurilor 
expediate consumatorilor se 
păstrează la administraţia 
unităţii, într-o mapă specia-
lă, pînă la sfîrşitul anului în 
curs.  Persoanele din cadrul 
autorităţii administraţiei 
publice locale responsabile 
de reglementarea activităţii 
unităţii respective exercită 
controlul asupra corectitu-
dinii ţinerii Registrelor de 
reclamaţii la toate unităţile 
din teritoriul gestionat. Re-

zultatele controlului şi pro-
punerile privind gestionarea 
registrelor sînt consemnate 
într-un proces-verbal sau fi-
xate în actul de control.

În cazul depunerii de că-
tre consumator a reclamaţiei 
cu privire la neconformitatea 
produselor (serviciilor) sau la 
preschimbarea lor, termenul 
şi modul de soluţionare sînt 
prevăzute în Legea privind 
protecţia consumatorilor (cel 
mult 14 zile calendaristice 
de la data depunerii reclama-
ţiei) sau în contract. În cazul 
în care pentru întreprinde-
rea măsurilor de lichidare a 
neajunsurilor depistate de 
consumatorul reclamant sau 
realizarea propunerilor sînt 
necesare mai mult de 5 zile, 
conducătorul unităţii stabi-
leşte termenul necesar (dar nu 
mai mult de 14 zile) şi face 
în condică nota respectivă. 

Se interzice scoaterea 
Registrului de reclamaţii din 
incinta unităţii.  Registrul de 
reclamaţii este un document 
de strictă evidenţă şi nu poate 
fi anulat pînă la completarea 
lui integrală. După comple-
tare el se păstrează în cadrul 
unităţii un an de zile, apoi se 
anulează în temeiul actului 
de lichidare.  În cazul în care 
nu este completat integral în 
decursul anului, Registrul ră-
mîne în vigoare pentru anul 
următor. 

Vînzătorii şi prestatorii 
de servicii vinovaţi de încăl-
carea modului stabilit de ţine-
re a Registrului de reclamaţii, 
precum şi de refuzul de a-l 
prezenta la prima cerere a 
consumatorului, care a pre-
zentat bonul de casă sau alt 
document ce confirmă actul 
de cumpărare sau serviciul 
prestat, sînt traşi la răspun-
dere administrativă, în condi-
ţiile legii.

Reclamaţii pentru consumatori

Î n Rusia a intrat 
în vigoare legea 

care interzice imigranţi-
lor să conducă microbu-
zele cu pasageri sau alte 
vehicule deținute de 
persoane juridice, fără 
permis de conducere ru-
sesc. Norma legală este 
motivată prin faptul că 

,,şoferii din Tadjikistan 
sau Republica Moldova, 
de exemplu, nu înțeleg 
cum trebuie să acționeze 
în trafic”.

Reamintim că, imi-
granţii din statele CSI, 
între care şi cei din Re-
publica Moldova, ar putea să nu aibă acces 
nici la serviciile medicale gratuite. Depu-
tatul fracţiunii „Rodina” din Duma de Stat, 
Aleksei Juravliov, tot el şi preşedintele for-
maţiunii, a depus o iniţiativă legislativă în 
acest sens, care îi va obliga pe imigranţi să 
plătească pentru serviciile medicale, inclu-
siv cele de urgenţă.

„Deputaţii noştri din Duma de Stat au 
depus o iniţiativă legislativă privind limita-
rea serviciilor medicale gratuite pentru imi-
granţi. Acestea trebuie să se limiteze doar la 
serviciul de urgenţă în cazuri excepţionale, 
în rest imigranţii trebuie să plătească sau să 
cumpere poliţe de asigurare medicală”, a de-
clarat Juravliov.

Amenzi mai aspre pen-
tru şoferii care vor fi 

prinşi în stare de ebrietate. 
Recent, au intrat în vi-

goare modificările la Codul 
penal şi cel contravenţional. 

Acestea prevăd o nouă grilă 
de alcoolemie, în baza căreia 

se va constata starea de ebri-
etate a conducătorilor auto, 
dar şi dublarea amenzilor.

Potrivit noilor prevederi, 
şoferul riscă răspundere pe-
nală, dacă va fi depistat cu 

un nivel de alcoolemie de la 
0,3 pînă la un gram per litru 

sau cu o concentraţie a va-
porilor de alcool, în aerul ex-
pirat, de la 0,15 pînă la 0,5 
miligrame per litru. Amenda 
în asemenea cazuri este de 

3000 de lei, cu priva-
rea de dreptul de a con-
duce pe un termen de la 
doi pînă la trei ani.

Pentru constatarea 
stării de ebrietate este 
suficientă una din cele 
două probe practicate 
în prezent. Este vorba 
de testarea cu etilotes-
tul sau recoltarea pro-
belor biologice. Iar în 
cazul în care şoferul 
nu este de acord cu re-
zultatele testelor, poate 
solicita şi examinarea 
medicală. Modificările 

au fost adoptate de Parla-
ment în vara acestui an.

Amenzi mai mari pentru şoferii 
prinşi beţi la volan. Noile 

sancţiuni au intrat în vigoare

Încă o normă în raport cu imigranţii 
moldoveni a intrat în vigoare în Rusia
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet-lor: Negrei Olga, Negrei Ion, Negrei Serghei, pentru data 
de 2 decembrie 2013, ora 16.15, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrîţi, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea APLP-51/428 privind 
încasarea datoriei.

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. Straciuc Serghei, 
pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 14.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea CA ,,Asterra-Grup” SRL privind în-
casarea sumei.

 Judecător  Alexandru Spoială
www 

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciurea Ivan, do-
miciliat: mun. Chişinău, loc. Cruzeşti, pentru data de 3 decem-
brie 2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Bronici Angela privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  Ion Bulhac 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Josan Mihail, Josan Maria, domi-
ciliaţi: or. Orhei, str. I. Iachir, nr. 31, apt. 23, pentru data de 25 
noiembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrîţi în cauza intentată 
de BC ,,Moldincombank” privind executarea dreptului de ipo-
tecă.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Poia Andrei, cu do-
miciliul: or. Ungheni, str. O. Ungureanu, nr. 7, apt. 45, pentru 
data de 26 noiembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. 
Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Poia Cristina privind desfacerea că-
sătoriei, încasarea pensiei alimentare şi stabilirea domiciliului 
copilului minor, şi pentru data de 26 noiembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August 1989, 
nr. 7, bir. 8) în cauza civilă intentată de Poia Cristina privind 
încasarea pensiei de întreţinere a soţiei.

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

Judecător  L. Lupaşcu
www

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea cet. Gherman 
Sergiu Eugeniu, a.n. 16.05.1981, domiciliat: satul Chetruşi-
ca, Edineţ, pentru data de 26 noiembrie 2013, ora 11.45, la 
şedinţa de judecată (or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, 
bir. 14), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
de chemare în judecată intentată de Gherman Domniţa privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Maria Tertea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Saviţchi Serghei, a.n. 16.04.1979, do-
miciliat: satul Ciocîlteni, Orhei, pentru data de 27 noiembrie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de Stăvilă (Sa-
viţchi) Elena privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gherţescu Iurie, a.n. 08.06.1973, ori-
ginar din satul Ghetlova, Orhei, domiciliat: satul Peresecina, 
Orhei, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de 
pîrît în cauza intentată de Bunăvreme Mihail privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Harea Alexandru Mihail, domicili-
at: satul Mitoc, Orhei, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 
10.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 
5) în calitate de pîrît în cauza intentată de Harea Maria privind 
partajarea averii.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Intermobil Lux”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. Valea Dicescu, nr. 45, apt. (of.) 19,,B”, pentru data 
de 2 decembrie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară, nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît în cauza civilă la ce-
rerea de chemare în judecată depusă de SRL ,,Numina” privind 
încasarea datoriei.

 Judecător  A. Andronic 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bogonos Natalia, domiciliată: mun. Chişinău, str. Şciusev, nr. 
27, apt. 15, pentru data de 10 decembrie 2013, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă 
de Andrieş Alexandru privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Alexandru Gafton
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Beşelea Sergiu, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 14/1, apt. 3, 
pentru data de 19 noiembrie 2013, ora 9.25, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît la 
cererea reclamantului SA ,,Apă Canal Chişinău” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Anghelina Evghe-
nii Dianova, firma SRL ,,Mesboier”, cu sediul: mun. Chişinău, 
or. Durleşti, str. Haiducul Tobultoc, nr. 21, pentru data de 11 
decembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Vi-
teazul, nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrîţi la cererea ,,Moldin-
conbank” către Anghelina Evghenii privind executarea drep-
tului de ipotecă.

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pagîn Vitalie, născut pe data de 25.02.1966, IDNP – 
2001089078533, domiciliat: mun. Chişinău, str. Sf. Andrei, nr. 
46, pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 225, 
et. 2, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), 
unde va avea loc examinarea cauzei la cererea de chemare în 
judecată depusă de Vrabie Constantin, domiciliat în satul Bol-
dureşti, Nisporeni privind încasarea împrumutului în sumă de 
48 000 lei şi a dobînzii de întîrziere.

Prezenţa cu buletinul de identitate şi referinţă este obliga-
torie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător  Iurie Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gurduz Nicolae, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Studenţilor, nr. 3/1 (cămin), 
pentru data de 16 decembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată 
a reclamantului Gurduz Rodica privind decăderea din dreptu-
rile părinteşti.

Judecător  Liudmila Holeviţcaia
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Cojuhari Ludmila şi Cojuhari Ion, pentru data de 27 
noiembrie 2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski nr. 13, bir. 13), unde va avea loc examinarea cererii înain-
tată de APLP-51/400 privind încasarea datoriei.

Judecător  R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Colomeeţ Natalia, Colomeeţ Anatolie, pentru data de 
2 decembrie 2013, ora 15.45, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea APLP-51/400 privind în-
casarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Plămădeală Vica, Plămădeală Lidia, Plămădeală Ilie, 
Plămădeală Victoria, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea APLP-51/397 privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila

Citaţii în judecată

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

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

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

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

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Luchian Vasile, cu ultimul domiciliu: 
satul Berezlogi, Orhei, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Luchian Angela privind 
anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de 
teren.

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. Melnicenco Ina, pentru data de 3 de-
cembrie 2013, ora 10.15, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de 
Usatiuc Valentina privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Meleca Mihail Feodosie, domiciliat: 
or. Orhei, srt. M. Sadoveanu, nr. 22, apt. 81, pentru data de 3 
decembrie 2013, ora 10.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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 obligatorie a cet. Botnari Gheorghe, 
cu domiciliul: satul Grinăuţ, Rîşcani, pentru data de 5 decem-
brie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Ciumac Vitalie privind încasarea prejudiciului ma-
terial şi moral.

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

Judecător   L. Lupaşcu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Păvălachi Ilie, cu ultimul domiciliu: 
satul Jora de Jos, Orhei, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza intentată de Don (Păvălachi) Lud-
mila privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tcaciuc Marina, pentru data de 29 noiembrie 2013, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea lui Vaisman Mihail privind prelungirea termenului de 
acceptare a succesiunii.

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. Golubenco Natalia Alexandr, pentru data de 19 decembrie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
înaintată de Sîrghi Efim privind încasarea datoriei.

 Judecător      V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Soloviova 
Ana, Postica Ecaterina în calitate de pîrîţi; intervenienţi acce-
sorii: Ciobanu Taisia, Cherman Dumitru, pentru data de 25 no-
iembrie 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 18) la cererea cet-lor: Ungureanu Valentina, Ungu-
reanu Petru către: Ungureanu Tudor, Soloviova Ana, Postica 
Ecaterina, Obadă Liubovi privind recunoaşterea dreptului de 
proprietate.

Judecător     Ecaterina Silivestru
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T oţi oamenii au obiceiuri proas-
te. Unii amînă pînă în ultima 

clipă rezolvarea sarcinilor, alţii comu-
nică mai puţin sau de-
loc prin e-mail ori sînt 
dependenţi de site-urile 
de socializare. Aceste 
comportamente nega-
tive te transformă ne-
apărat într-o persoană 
iresponsabilă, însă ţi-ar 
putea crea o reputaţie 
proastă în ochii anga-
jatorului, ceea ce te-ar 
putea costa slujba.

Cîteva dintre obice-
iurile care te pot trans-
forma în şomer

Amînarea
Acest obicei îţi poa-

te cauza multe proble-
me. Dacă eşti unul din-
tre oamenii care cred 
că au performanţe mai 
bune cînd au un timp 
scurt pentru a-şi înde-
plini sarcina şi amînă 
proiectele pînă în ulti-
ma zi (sau oră) ar trebui 
să fii conştient/ă de im-
pactul pe care îl ai asu-
pra colegilor de muncă. 
Dacă graba ta în ultima 
clipă îi obligă şi pe al-
ţii să facă acelaşi lucru sînt şanse mari 
să-i enervezi şi să fii primul învinovăţit 
în cazul în care proiectul este întîrziat 
sau dacă se transformă într-un fiasco.

Negativitatea
Foarte multe persoane bîrfesc sau 

se plîng de oricine şi orice. Însă, dacă 
fac asta zi de zi, atunci riscă să-şi piar-
dă slujba. Motivul este simplu: mai 
devreme sau mai tîrziu le dau mari 
bătăi de cap managerilor. Şeful vrea 
să fie sigur că moralul oamenilor din 
echipă este unul ridicat şi oricine este 
contraproductiv se reflectă în rezultate-
le echipei. În general, despre angajaţii 

negativi se spune ca sînt cancerul echi-
pei şi într-un final, vor fi ,,extirpaţi” din 
companie. Dacă te nemulţumeşte ceva, 

cel mai indicat este să vorbeşti cu supe-
riorul tău. Niciodată nu te plînge în faţa 
unui coleg.

Comunicare slabă prin e-mail
Asta implică atît faptul că nu răs-

punzi la e-mailuri, cît şi faptul că nu 
prea ştii cum s-o faci. Astfel că, poţi 
fi perceput drept rudimentar sau o per-
soană care are nevoie de mult timp pînă 
să dea un răspuns ori are nevoie de 
prea multe cuvinte pentru a transmite 
un mesaj simplu. De asemenea, în ca-
zul în care nu prea îţi verifici e-mailul 
sau răspunzi cu întîrziere ai putea pier-
de întîlniri importante ori să depăşeşti 

termenele limită, ceea ce va cauza înt-
îrzieri, confuzie sau vei părea neprofe-
sionist.

Dependenţa de reţelele de sociali-
zare

Pentru mulţi oameni reţelele de so-
cializare s-au transformat în adevărate 
obsesii. Iar dacă susţii că, deşi intri de 
20 de ori pe pagina de Facebook, asta 
nu interferează cu munca ta, atunci te 
minţi singur. Unele companii au luat 
măsuri pentru a monitoriza sau limita 
accesul angajaţilor la reţelele de soci-
alizare în vreme ce altele le-au blocat 
complet. Însă, fii conştient că prea mult 
timp petrecut pe reţelele de socializare 
te poate costa locul de muncă.

Nu arunca niciodată coaja de la 
banană. Vezi de ce este atît de apreciată

Are foarte multe beneficii curioase, atît pentru frumuse-
ţe, cît şi pentru întreţinerea plantelor de apartament, dar nu 
în ultimul rînd şi pentru sănătate. Specialiştii ne sfătuiesc 

să nu aruncăm coaja 
de la banană, pentru că 
aceasta poate fi de mare 
ajutor. 

Este extrem de be-
nefică pentru îngrijirea 
propriei pieli, coaja de 
banană conţine potasiu 
şi antioxidanţi, care 
menţin pielea suplă şi 
catifelată, ajutînd în 

acelaşi timp la regenerare.
De asemena, dacă se pune coaja de banană peste vînătăi, 

acestea se vor vindeca mai repede, iar în cazul înţepăturilor 
de insecte coaja respectivă va calma mîncărimile.

Poate fi chiar şi mîncată, cu condiţia să fie fiartă mai 
întîi. 

Cercetătorii din Taiwan au descoperit că extractul din 
coajă de banană poate alina depresia, fiind bogat în seroto-

nină (hormonul fericirii). 
Această coajă mai este bună pentru sănătatea ochilor, 

deoarece conţine luteină.

Ţara în care nu vor mai fi grădini 
zoologice. Guvernul a decis să elibereze 

toate animalele
Costa Rica a decis să închidă grădinile zoologice şi să 

elibereze animalele captive. Guvernul de la San Jose a hotă-
rît eliberarea celor 400 de animale în mediul lor natural, din 
dorinţa de a-şi îmbogăţi biodiversitatea.

Închiderea totală a grădinilor zoologice din ţară este 
programată pentru luna martie a anului viitor. Potrivit unei 
publicaţii din Belgia, printre animalele eliberate în libertate 
se numără maimuţe, crocodili şi lei.

Oficialii spun că actualele Zoo vor fi transformate în 
parcuri publice, în care animalele se vor putea mişca în de-
plină libertate.

Costa Rica nu este singura ţară care adoptă astfel de mă-
suri. Şi India a făcut un pas mare în protejarea animalelor, 
interzicînd exploatarea delfinilor, iar Statele Unite vor vota, 
în curînd, un act normativ cu privire la ţinerea în captivitate 
a cimpanzeilor, care urmează să fie înscrişi pe lista speciilor 
aflate în pericol.

Cel mai neobişnuit furt din istoria 
Austriei

Poliţia din Austria caută martori care ar putea da infor-
maţii despre un furt cu totul şi cu totul neobişnuit pentru 
această ţară: o cantitate uriaşă de iarbă, furată de pe cîmpul 
unui fermier.

Un comunicat al poliţiei austriece arată că furtul a avut 
loc lîngă oraşul Liebenfels, aflat la 200 de kilometri Sud-Vest 
de Viena. Conform relatărilor poliţiei, fermierul şi-a găsit 
cîmpul cosit la mult timp după ce a fost comisă infracțiunea.

Experţii poliţiei cred că fînul a fost cosit cu trei săptă-
mîni înainte ca fermierul să descopere fapta, pentru că aria 
respectivă se află la o distanţă mare de restul proprietăţii sale. 
Poliţia estimează paguba la aproximativ 3000 de euro.

Oleg EFRIM, 
ministrul Justiţiei Republicii Moldova 

Mult stimate domnule Oleg 
Efrim, 

Dintre toate anotimpurile, 
toamna este pentru dumnea-
voastră cel mai deosebit, şi asta 
deoarece vă aduce în dar o fru-
moasă sărbătoare – aniversarea 
zilei de naştere. 

Este un minunat prilej de a 
ne alătura şi noi celor care v-au spus în această re-
marcabilă zi alese cuvinte de felicitare, iar din partea 
noastră, prioritar, vă dorim ceea ce niciodată nu poa-
te fi surplus – sănătate şi noroc.

În rest, aveţi de toate – inegalabile valori umane, 
care de altfel, sînt inerente unui jurist în adevăratul 
sens al cuvîntului, şi înalte abilităţi profesionale. 
Toate acestea, luate împreună, vă conferă un statut 
distinct în rîndul juriştilor de notorietate din ţară. Să 
vă păstraţi incontestabilele calităţi cu care v-a înzes-
trat Divinitatea, deoarece graţie lor reuşiţi să cuceriţi 
culmi înalte, iar de rezultate se bucură întreaga soci-
etate.

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Tatiana 
Ignatiuc, magistru în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Tatiana Dimitriadi, jude-
cător, CA Cahul;  Ludmila Ouş, judecător, Ciocana; 
Svetlana Novac, judecător, CSJ; Steliana Lazari, 
judecător, Teleneşti; Tatiana Vieru, judecător, CSJ; 
Anatolie Minciuna, judecător, CA Chişinău; Tudor 
Culava, judecător, Străşeni; Dumitru Corolevschi, 
judecător, CA Bălţi; Mihail Gavriliţa, preşedintele 
Judecătoriei Străşeni; Mihail Diaconu, judecător, 
Buiucani; Dumitru Mardari, judecător, Ciocana. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

M e r i d i a n  j u r i d i c

C a l e i d o s c o p

Divert is

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.

Aniversări
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