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E conomiile Republicii Ucrainei şi Belarus vor depăşi 
stagnarea recentă mai încet decît se anticipa anterior. 

Ritmurile de creştere economică în anul 2014 se prognozează 
a fi la un nivel modest, de 1,5 şi respectiv 1%, faţă de o medie 
pe regiune de 2 la sută. Republica Moldova va depăşi această 
cifră, cu o creştere de 3,5 la sută, potrivit raportului Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind perspec-
tivele economice regionale.

După scăderea din 2012, ca urmare a secetei, în prima ju-
mătate de an, Moldova dă semne de creştere stabilă a Produsu-
lui Intern Brut, în special în industria prelucrătoare şi comerţ. 

Însă, perspectivele creşterii economice pe termen scurt sînt 
incerte şi depind de remitenţe, încasările din exporturi şi dis-
poziţia investitorilor, în timp ce nivelul scăzut al administrării 
corporative în sistemul bancar prezintă un pericol pentru stabi-
litatea financiară şi macroeconomică în general, sînt de părere 
experţii BERD.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a re-
vizuit în scădere prognoza de creştere a economiei Moldovei 
pentru anul 2014 de la 4%, cît anticipa în mai, la 3,5 la sută, 
şi a îmbunătăţit previziunile pentru anul 2013 de la 2,5 la 3,5 
la sută.

C omisia Europeană urmează să 
prezinte în scurt timp următorul 

Raport de progres pentru implementarea 
celei de-a doua faze a Planului de Acţi-
uni privind liberalizarea vizelor. Decla-
raţia a fost făcută de către secretarul de 
stat al Ministerului Federal de Interne al 
Germaniei, Christoph Bergner, în cadrul 
unei întrevederi cu preşedintele Parla-
mentului Igor Corman.

Potrivit lui, autorităţile germane mo-
nitorizează atent progresele Republicii 
Moldova în implementarea Planului de 
Acţiuni pentru liberalizarea vizelor. De 
asemenea, oficialul german a menţionat 
că transformările prin care trece acum 
ţara noastră sînt foarte importante pentru 
viitorul său, iar autorităţile germane ma-
nifestă respect şi sprijin faţă de eforturile 
Republicii Moldova pe calea europeniză-
rii.

În context, Igor Corman s-a referit la realizarea con-
diţionalităţilor cuprinse în cele patru blocuri tematice 
ale dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului 

de vize şi a menţionat că autorităţile de la Chişinău se 
vor concentra mai mult pe agenda internă de reforme 
pentru a aduce rezultate concrete cetăţenilor şi a face 
ireversibil cursul de integrare europeană a Republicii 
Moldova.

Î n premieră, pe 23 ianuarie 2014, la Chişinău 
se va desfăşura Summitul miniştrilor Agricul-

turii din ţările Parteneriatului Estic şi Uniunea Euro-
peană. Despre aceasta a anunţat ministrul Agricultu-
rii şi Industriei Alimentare Vasile Bumacov. 

Oficialul a declarat că pentru anul viitor, Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare va între-
prinde mai multe acţiuni pentru a depăşi mai multe 
dificultăţi în agricultură. Astfel, va fi subvenţionată 
instalarea unei fabrici de procesare şi îngheţare a 
cartofului şi a alteia de procesare a soiei. ,,Soia de 
calitate înaltă din Republica Moldova se exportă cu 
şase lei per kg, iar fabricile avicole importă şrot de 
soia cu 11-12 lei/kg. Este necesar să găsim un in-
vestitor care va procesa soia în Republica Moldova 
şi astfel să evităm distorsionări de preţuri”, a opinat 
V. Bumacov. 

Totodată, va fi subvenţionată construcţia eleva-
toarelor, instalarea fabricilor mici de producere a 
vinului, a sucurilor din mere şi a liniilor de răcire, 
sortare şi ambalare. 

V. Bumacov şi-a mai exprimat speranţa că în 
toamna anului curent, vor fi adoptate o serie de 
acte legislative în domeniul agriculturii. Acestea se 
referă la grupurile de producători, liberalizarea im-
portului de motorină, excluderea TVA la importul 
tehnicii agricole, revenirea la TVA de 8% în agricul-
tură, adoptarea impozitului consolidat, permiterea 
utilizării apei subterane în irigare.

În premieră, la Chişinău se va 
desfăşura Summitul miniştrilor 

Agriculturii din ţările 
Parteneriatului Estic şi UE

Începe ziua cu DREPTUL!
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,,Adevărul îşi pierde dreptul în gura mincinosului”. 

Republica Moldova, monitorizată 
de Comisia Europeană. Raport 
de progres privind liberalizarea 

regimului de vize

Duş rece de la BERD: În 2014, creşterea economică în 
Ucraina, Belarus şi Republica Moldova va fi modestă
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Respectarea drepturilor minorităţi-
lor naţionale este un element important 
pe agenda europeană 
promovată de Guvernul 
Republicii Moldova. 
Declaraţia aparţine mi-
nistrului Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Euro-
pene, Natalia Gherman, 
şi a fost făcută în cadrul 
întrevederii cu Înaltul 
Comisar al OSCE pen-
tru Minorităţi Naţionale, 
Astrid Thors, aflat în vi-
zită la Chişinău.

În cadrul întîlnirii, 
oficialii au discutat des-
pre domeniile de coo-
perare dintre Republica 
Moldova şi Oficiul În-
altului Comisar al OSCE 
pentru Minorităţi Naţionale, printre care 
pregătirea lingvistică a funcţionarilor 
publici şi susţinerea proiectelor naţiona-
le în acest sens.

Ministrul Natalia Gherman a sub-
liniat importanţa promovării integrării 

sociale a minorităţilor naţionale, în par-
ticular, în domenii precum implicarea în 
viaţa publică, procesele educaţionale, 
domeniul lingvistic şi mass-media. Toto-

dată, partea moldovenească a menţionat 
că respectarea drepturilor minorităţilor 

naţionale este un element 
important pe agenda euro-
peană promovată de Guver-
nul de la Chişinău.

La rîndul său, Astrid 
Thors a exprimat disponi-
bilitatea Oficiului Înaltului 
comisar de a oferi, în con-
tinuare, asistenţă autorită-
ţilor Republicii Moldova 
în elaborarea politicilor de 
integrare a minorităţilor 
naţionale.

Referitor la problema-
tica şcolilor moldoveneşti 
cu predare în grafie latină, 
din regiunea transnistrea-
nă, şeful diplomaţiei de la 
Chişinău a accentuat nece-

sitatea de a evita acţiunile unilaterale ce 
ar putea afecta activitatea instituţiilor de 
învăţămînt vizate, se spune într-un co-
municat al MAEIE.

Natalia Gherman: Respectarea drepturilor minorităţilor 
naţionale, o prioritate pentru autorităţile MoldoveiReguli mai dure la BAC

Reguli mai dure la BAC. În 2014, absolvenţii de liceu ar 
putea fi verificaţi cu detectorul de metale nu numai înainte 
de examene. O declaraţie în acest sens a fost făcută de minis-
terul de resort, în cadrul unei conferinţe de presă. 

Dacă asupra elevilor vor fi depistate telefoane mobile, 
copiuţe sau alte materiale, candidatul va fi scos din sală, fiin-
du-i anulate notele la celelalte probe. 

Absolvenţii ar putea fi declaraţi repetenţi şi în cazul în 
care fraudarea va fi depistată după eliberarea diplomei.

Totodată, elevii care au obţinut în clasele a 10-a,11-a şi a 
12-a, la una din disciplinele de la BAC, medalii la olimpia-
dele internaţionale, vor fi scutiţi de examen. Noua metodolo-
gie privind susţinerea examenelor de bacalaureat 2014, va fi 
aprobată la sfîrşitul acestei luni după finalizarea dezbaterilor 
publice.

Anul acesta, chiar dacă Ministerul Educaţiei a instalat ca-
mere de supraveghere, majoritatea testelor au apărut pe Inter-
net la cel mult 20 de minute de la începerea examenelor.

Război cu panourile publicitare
Război cu panourile publicitare. 14 firme specializate în 

amplasarea publicităţii stradale au dat în judecată Primăria 
Capitalei. Aceştia refuză, deja de doi ani, să plătească taxa 
locală, pentru închirierea spaţiului public, pe motiv că este 
prea mare.

Primarul Capitalei s-a arătat indignat că acestor firme     
le-au fost prelungite autorizaţiile de funcţionare pînă în 
2016.

Edilul a cerut să fie efectuată o anchetă de serviciu, iar 
panourile publicitare ale acestor agenţi economici, demon-
tate.

Precizăm că, la începutul anului, Primăria a majorat taxe-
le locale existente şi a introdus unele noi. Atunci, mai mulţi 
agenţi economici care au panouri publicitare au declarat că 
nu sînt de acord cu noile taxe şi au acţionat Primăria în ju-
decată.

Demiteri în conducerea SIS
Demiteri la Serviciul de Informaţii şi Securitate. Şeful 

SIS, Mihai Balan, îi cere preşedintelui ţării, Nicolae Timofti, 
să-i elibereze din funcţie pe adjuncţii săi – Valentin Dediu şi 
Valeriu Furdui. 

Purtătorul de cuvînt al preşedintelui, Vlad Ţurcanu, spu-
ne că şeful statului va examina această cerere, iar o decizie 
finală va fi adoptată într-o săptămînă sau două. 

Valeriu Furdui a fost numit în 2010 în funcţia de director 
adjunct al SIS, prin decret prezidenţial. Valentin Dediu este, 
însă, mai vechi în sistem. Acesta a fost vicedirector al Ser-
viciului de Informaţii şi Securitate timp de 6 ani, în perioada 
guvernării comuniste, revenind ulterior în aceeaşi funcţie, în 
2010. 

Potrivit legii, SIS are trei directori adjuncţi, care sînt nu-
miţi în funcţie de preşedintele Republicii Moldova, la propu-
nerea directorului.

FISC-ul a ,,împărţit” sancţiuni 
transportatorilor de pasageri
Mai mulţi transportatori s-au ales cu procese verbale pen-

tru că transportau ilegal pasageri. 
Inspectoratul Fiscal de Stat al municipiului Chişinău a 

desfăşurat, în comun cu angajaţii Ministerului Afacerilor 
Interne şi Ministerului Transportului, controale fiscale prin 
metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară 
activitate de prestare a serviciilor de transport.

Astfel, au fost depistate 8 cazuri de transportare ilicită 
a călătorilor, fiind întocmite 8 procese verbale, suma totală 
de sancţiuni contravenţionale constituind 5600 lei. Mai mult, 
două unităţi de transport dintre cele verificate au fost ridicate 
de către colaboratorii MAI.

De asemenea, a fost depistat un caz de transportare a 
pasagerilor fără eliberarea biletelor de călătorie, fapt pentru 
care a fost întocmit act de control. Respectiv, agentul econo-
mic urmează a fi sancţionat.

E originar din Moldova şi a devenit 
ministrul de Externe al Israelului
Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, a 

depus jurămîntul din nou după o absenţă de aproape un an. 
Politicianul ultranaţionalist demisionase din cauza unui pro-
ces de corupţie, dar guvernul l-a restabilit în funcţie dumini-
că, după cîştigarea procesului.

În vîrstă de 55 de ani, politicianul născut la Chişinău fu-
sese acuzat de abuz la numirea ambasadorului israelian în 
Letonia. Lieberman conduce Partidul Israel Beiteinu, care 
este aliat la guvernare cu Partidul Likud al premierului Ben-
jamin Netanyahu.

R eprezentanţa Winrock Moldova organizează un atelier 
de lucru cu genericul „Implicarea bărbaţilor în activi-

tăţi de prevenire şi combatere a violenţei domestice”, în cadrul 
Proiectului „Prevenirea violenţei şi abuzului domestic prin 
eforturi comunitare noi” (ADVANCE), finanţat de către OAK 
Foundation.

Evenimentul va avea loc pe data de 18-19 noiembrie, la Can-
tina Cancelariei de Stat: or. Chișinău, str. A.Mateevici nr. 79.

Atelierul de lucru are drept scop creşterea gradului de con-
ştientizare şi schimbare socială a bărbaţilor în vederea stopării 
oricăror acte de violenţă, susţinerea bărbaţilor în procesul de 
consolidare a eforturilor comune (bărbaţi şi femei) în vederea 
prevenirii şi reducerii violenţei în familie, totodată şi oferirea 
unei platforme pentru schimb de experienţă în vederea medi-
erii bărbaţilor de a se implica în procesul de prevenire a vio-
lenţei în familie.

La întrunire vor participa reprezentanţi ai ONG-urilor care 
activează în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în fa-
milie; ai autorităţilor publice centrale şi locale, responsabili de 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice; voluntari care 
activează în domeniul prevenirii si combaterii violenţei în fa-

milie; echipa proiectului ADVANCE.
În prima zi a evenimentului se vor discuta subiecte ca: im-

plicarea şi consolidarea eforturilor bărbaţilor în procesul de 
schimbare prin activităţi de prevenire și combatere a violenţei 
domestice, stereotipuri legate de rolul femeii/bărbatului, com-
portamentul masculin non-violent, mecanisme de implicare a 
bărbaţilor în prevenirea şi combaterea violenţei etc.

În cea de-a doua zi, Volodymyr Martseniuk, preşedinte al 
ONG-ului „OLEG”, manager al proiectului ucrainean-suedez, 
va pune în dezbatere conceptul privind implicarea bărbaţi-
lor în prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi cel de 
masculinitate pozitivă, cele mai reuşite practici şi instrumente 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (centre 
de criză pentru bărbaţi, serviciul men’SOS, „sîmbetele vesele” 
etc.), colaborarea cu autorităţile publice centrale şi locale în 
vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie, parteneri-
atul dintre organizaţiile neguvernamentale de bărbaţi şi femei 
în vederea consolidării eforturilor în prevenirea violenţei în 
familie, cooperarea cu sursele mass-media, mecanisme de im-
plicare a liderilor comunitari în acţiuni de prevenire a violenţei 
în familie.

Atelier de lucru: „Implicarea bărbaţilor în activităţi de 
prevenire şi combatere a violenţei domestice”

M oldova este cea mai săracă 
ţară din Europa. Cel puţin 

aşa arată un top realizat în Germania. 

Specialiştii au evaluat capacitatea de 
cumpărare a oamenilor din 42 de ţări. 

La coada clasamentului se mai află 
Ucraina şi Belarus.

Pentru a realiza topul ţărilor sărace 
din Europa, specialiştii au re-
alizat un experiment. Au luat 
salariul unui cetăţean, au scos 
din el impozitele, cheltuielile 
pentru serviciile comunale, 
transportul public, hrana şi 
alte necesităţi. Astfel, din banii 
rămaşi, un moldovean cheltuie 
timp de un an, circa 1300 de 
euro. În aceste condiţii, Mol-
dova s-a clasat pe ultimul loc, 
ca fiind cea mai săracă ţară.

 A doua de la coadă este 
Ucraina. Potrivit topului, un 
ucrainean cheltuie dublu faţă 
de un moldovean, adică pes-
te 2 mii de euro pe an. Cu o 
treaptă mai sus se află Belarus.

 Cea mai bogată ţară se 
consideră Liechtenştein, unde 
un locuitor cheltuie pe an circa 
59 de mii de euro din salariul 
brut, fiind urmată de Elveţia, 
cu peste 36 de mii de euro, iar 
pe locul 3 se află Norvegia.

 Topul a fost realizat de Institutul 
Internaţional de Marketing.

Primii de la coadă. Moldova este cea mai să-
racă ţară din Europa, arată un top realizat de 

germani

C ei trei profesori titulari în drept 
ai Consiliului Superior al Ma-

gistraturii vor fi selectaţi prin concurs. 
Comisia juridică a Parlamentului a avi-
zat pozitiv un proiect de lege în acest 
sens. Iniţiativa aparţine societăţii civile, 
care a solicitat mai multă transparenţă în 
procesul de numire a membrilor CSM.

Concursul pentru selectarea celor 
trei profesori de drept titulari va fi or-
ganizat de Comisia juridică a Parlamen-
tului. Ulterior, candidaturile ce întrunesc 
toate cerinţele vor fi propuse Legislati-
vului. Actualmente, candidatul la această 
funcţie este înaintat de un grup de 20 de 
deputaţi.

Consiliul Superior al Magistraturii 
are 12 membri, dintre care trei sînt nu-
miţi din oficiu, iar şase sînt aleşi dintre 
magistraţi, prin votul secret al Adunării 
generale a judecătorilor.

Mai multă 
transparenţă. Cei 

trei profesori 
titulari în drept 

ai CSM vor fi 
selectaţi prin 

concurs



Dreptul 3VINerI,  15 NoIembrIe 2013Tema zilei

M inisterul Justiției 
și Procuratura 

Generală au anunțat defini-
tivarea Concepției de refor-
mare a Procuraturii și au 
prezentat-o pentru dezbateri 
publice.

Documentul a fost elabo-
rat de Grupul de lucru special 
creat în scopul implementării 
Strategiei de reformare a sec-
torului justiției și soluționării 
problemelor identificate 
în activitatea Procuraturii 
Republicii Moldova, se 
menţionează într-un comuni-
cat al Ministerului Justiţiei.

Printre propuneri se 
numără revizuirea proce-
durii de numire a procuro-
rului general, în vederea ex-
cluderii influenței politice; 
concretizarea competențelor 
Procuraturii și concentrarea 
activității procurorilor pe 
aspecte penale; consolidarea 
independenței procesuale a 

procurorilor și asigurarea 
specializării acestora; spori-
rea capacităților administra-
tive și instituționale în cadrul 
Procuraturii Generale și a 
celorlalte organe ale Procu-
raturii; consolidarea   or-
ganelor de autoadministrare 
ale procurorilor; asigurarea 
independenței și autonomiei 
financiare a Procuraturii; 
excluderea posibilităților 
de exercitare a influențelor 
politice și administrative 
asupra Procuraturii și pro-
curorilor.

Totodată, documen-
tul elaborat prevede noi 
mecanisme de responsabi-
lizare a procurorilor și de 
funcționare a instituțiilor 
abilitate a examina abaterile 
disciplinare.

De asemenea, se pro-
pune implementarea unor 
garanții sociale adecvate 
importanței funcționării 

instituțiilor statului de drept 
și nivelului de responsabili-
tate care revine procurorilor 
în cadrul acestui sistem.

De precizat că, 
modificările au loc în 
contextul implementării        
Strategiei de reformare a sec-
torului justiției pentru anii 
2011-2016. Concepția a fost 
elaborată în conformitate 
cu recomandările Comisiei 
de la Veneția, dar și a altor 
structuri internaționale, și 
poate fi găsită pe pagina web 
a      Ministerului Justiției.

Propunerile și sugesti-
ile privind Concepția de 
reformare a Procuraturii 
pot fi prezentate pe adresa                
Ministerului Justiției și a 
Procuraturii Generale, in-
clusiv la adresele electronice 
procuratura@procuratura.
md și secretariat@justice.
gov.md. 

L.D.

Concepția privind reformarea Procuraturii, propusă 
pentru dezbateri publice

P remierul Victor Ponta a declarat vineri, în 
legătură cu afirmaţiile preşedintelui   Tra-

ian Băsescu potrivit cărora, actuala putere încear-
că realizarea unui monopol în audiovizual, că este 
vorba despre o mică modificare la legea televizi-

unii publice pentru a da posibilitatea ca TVR să 
emită din nou în Republica Moldova. 

,,Noi am făcut o mică modificare la Legea 
TVR, pentru a da posibilitatea ca TVR să emită 

din nou în Republica Moldova. Din 2007, acest 
post nu se mai emite în Republica Moldova. Şi 
televiziunea română cu televiziunea din Moldo-
va au semnat un acord recent, dacă nu mă înşel. 
S-a publicat hotărîrea CEDO de închidere a con-

flictului între România şi Moldova, 
iar la 1 decembrie noi am asigurat 
tot necesarul tehnologic şi de infra-
structură pentru ca TVR să poată să 
emită în Moldova. Asta e schimba-
rea la lege”, susţine V. Ponta.

Menţionăm că, Televiziunea Ro-
mână revine în Republica Moldova, 
pe 1 decembrie, cu programe speci-
ale, dedicate realităţilor din această 
ţară, autorităţile moldovene urmînd 
să asigure preluarea programelor 
TVR de către operatorii de cablu.

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a transmis Televi-
ziunii Române că a luat act de sem-
narea Acordului de soluţionare amia-

bilă a cererii depusă de TVR împotriva Republicii 
Moldova la CEDO, pe 1 august 2008. Ca urmare, 
litigiul dintre cele două părţi a fost stins la Curtea 
Europeană.

Legea TVR a fost modificată 
pentru a emite din nou în 

Republica Moldova

D upă ce autorităţile au lansat o rundă de 
dezbateri publice privind reformarea 

sistemului de pensii din Republica Moldova, 
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Valentina Buliga, a declarat că cea mai nedorită 
modificare ar fi majorarea vîrstei de pensionare. 
Oficialul a motivat opinia în cadrul unei emisi-
uni televizate.

„Majorarea vîrstei de pensionare este cel mai ne-
dorit lucru pe care îl am şi eu la această etapă şi sînt 
sigură că îl conştientizează şi cetăţenii Republicii 
Moldova. Chiar dacă longevitatea vieţii în ultimii 
20 de ani a crescut cu 5 ani, speranţa de viaţă a 
crescut cu doar 3 ani. Speranţa de viaţă în Moldo-
va este mai scăzută cu circa 10 ani comparativ cu 
alte state. La acestă etapă nu ştiu cine ar avea acest 
curaj să le propună cetăţenilor să muncească mai 
mult”, a precizat Valentina Buliga.

Sursa citată a menţionat că unul din impedi-
mente pentru majorare ar fi şi reticenţa angajato-
rilor faţă de persoanele aflate în perioada de pre-

pensionare, chiar dacă aceştia sînt apţi de muncă.
Pentru reformarea sistemului, ministrul a co-

municat că există alte soluţii, printre care ar fi 
unificarea formulelor de calcul al pensiilor.

În acelaşi timp, directorul de programe de la 
centrul „Expert-Grup”, Alexandru Fala, este de 
părere că reformarea sistemului de pensionare 
presupune mai multe măsuri şi una ar fi majo-
rarea vîrstei de pensionare care ar genera econo-
misirea timpului şi resurselor pentru a permite 
reforme în alte domenii. 

Amintim că, Ministerul Municii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei a lansat o rundă de dezbateri 
publice privind reformarea sistemului actual de 
pensii din Republica Moldova.

„Scopul reformării sistemului de pensii nu 
este de a reduce povara financiară a statului, ci 
de a asigura viitorilor pensionari încrederea că 
atunci cînd vor atinge perioada de pensionare, 
vor primi o pensie decentă”, a declarat Valentina 
Buliga.

Reforma sistemului de pensii. Valentina Buliga: 
Majorarea vîrstei de pensionare, lucru nedorit 

Moldova, asistată de experţi români 
şi estonieni în crearea Centrului de 

management al situaţiilor de criză în 
domeniul ordinii publice

R ecent, în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova a avut loc expertizarea privind 
crearea Centrului de management al 
situaţiilor de criză în domeniul ordinii 
publice. 

Astfel, 3 experţi din cadrul Ministe-
rului Administraţiei şi Internelor a Ro-

mâniei şi Ministerului de Interne al Esto-
niei au împărtăşit experienţa statelor lor 
în domeniul managementului situaţiilor 
de criză şi consolidării cunoştinţelor de 
elaborare a conceptului de gestionare a 
acestora, care de altfel, constituie şi una 
din priorităţile procesului de reformare 
a MAI, potrivit unui comunicat al insti-
tuţiei.  

În alocuţiunea sa, şeful Direcţiei Ge-
nerale Analiză, Monitorizare şi Evalua-
rea Politicilor MAI, colonel de poliţie, 
Vladimir Ţurcan, a menţionat că mana-
gementul situaţiilor de criză în domeniul 
ordinii publice în Republica Moldova 
reprezintă o sarcină prioritară a Ministe-
rului Afacerilor Interne privind apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor, asigurarea ordinii de 
drept, securităţii naţionale şi combaterii 
criminalităţii transfrontaliere.

Aşadar, în cadrul acestei reuniuni, 
care s-a desfăşurat pe parcursul a trei 
zile, experţii români şi estonieni au pre-
zentat angajaţilor MAI structura admi-

nistrativă, etapele de creare a Centrului 
de management, comandă şi control a 
crizei, experienţa avansată ale statelor 
europene la compartimentul elaborării, 
implementării şi aplicării actelor legisla-
tive şi normative ce vizează gestionarea 
situaţiilor de criză în domeniul ordinii 
publice, familiarizarea cu modul de ges-

tionare a situaţiilor de criză în domeniul 
ordinii publice, formele şi metodele de 
activitate ale forţelor de ordine privind 
asigurarea şi restabilirea ordinii publice 
în cadrul evenimentelor publice, studi-
erea capacităţilor organizaţionale, func-
ţionale şi instituţionale ale autorităţilor 
publice, abilitate cu funcţii de asigurare 
şi restabilire a ordinii publice, familiari-
zarea cu aspectele dotării tehnico-mate-
riale şi echipamentele utilizate de către 
forţele de ordine, examinarea funcţio-
nalităţii cadrului legislativ şi structurilor 
administrative formate în cadrul autori-
tăţii publice abilitate cu atribuţii de asi-
gurare şi restabilire a ordinii publice.

De asemenea, specialiştii din străină-
tate s-au arătat disponibili să acorde în 
continuare asistenţă MAI al Republicii 
Moldova, atît la nivel operaţional, cît şi 
practic, privind sporirea cunoştinţelor 
pe segmentul managementului situaţii-
lor de criză în domeniul ordinii publice.

C.D.



Dreptul4 VINerI, 15 NoIembrIe 2013 Accente

„Răspunderea disciplinară a 
judecătorilor: studiul comparativ 
al practicilor din Lituania şi Mol-
dova” – acesta este genericul unui 
seminar organizat, recent, de către 
Ministerul Justiţiei al Republicii 
Moldova şi Administraţia Naţională 
a Instanţelor de judecată din Litua-
nia, în cadrul proiectului „Supor-

tul oferit Moldovei în promova-
rea reformelor în sectorul justiţiei”, 
finanţat de programul  ,,Lithuanian 
Development Cooperation Policy”. 

Potrivit Ministerului Justiţiei, 
scopul acestei mese rotunde rezidă 
în prezentrea celor mai bune prac-
tici în vederea implementării noilor 
prevederi ale proiectului de lege cu 
privire la răspunderea disciplinară 
a judecătorilor și fortificarea 
capacităților instituției responsabile 
de aplicarea sancțiunilor disciplin-
are în caz de încălcare a legislației 
de către judecători.

La eveniment au participat, 
membri ai  Colegiului Disciplinar 
al Judecătorilor, Consiliului Su-
perior al Magistraturii, Inspecţiei 
Judiciare, Ministerului Justiţiei, 
Departamentului de Administrare 
Judecătorească, procurori, executo-
ri judecătoreşti, avocaţi, judecători 
şi preşedinţi de instanţe, precum 
şi reprezentanţi ai societăţii civile. 
Invitaţi de onoare au fost experţii  
Algis Norkūnas, preşedintele 
Comisiei de Etică şi Răspundere 
Disciplinară a Judecătorilor, 

judecător al Curţii Supreme de 
Justiţie din Lituania și Diana 
Butrimienė, membru al Comisiei 
de Etică şi Răspundere Disciplinară 
a Judecătorilor, fost membru al 
Curţii de Onoare a Judecătorilor, 
judecător al Judecătoriei de sector  
din Vilnius.

Subiectele participanţilor la 

întrunire s-au axat asupra sistemu-
lui de răspundere disciplinară al 
judecătorilor din Lituania și din Re-
publica Moldova, aspectelor regle-
mentate de noul proiect de lege cu 
privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor din Moldova. De ase-
menea, au fost examinate şi studii de 
caz privind cele mai relevante decizii 
din domeniul răspunderii disciplin-
are a judecătorilor din Lituania și din 
Republica Moldova. Astfel, forma-
torii din Lituania au împărtășit din 
experiența lor practici cu privire la ex-
aminarea cauzelor care au drept obiect 
lipsa de profesionalism a judecătorilor, 
comunicarea judecătorilor ex-parte, 
încălcarea gravă de către judecători 
a obligațiunilor profesionale. În 
context, a fost reiterat că principiul 
de bază al răspunderii disciplinare 
a judecătorilor este  toleranța zero 
față de orice abatere comisă de către 
aceștea, asigurarea unui mecanism 
util de autoperfecționare a sistemului 
în vederea diminuării numărului de 
abateri și eficiența sancțiunilor apli-
cate.

L.D.

D upă ce a fost prezentat de către ministrul 
Justiţiei Oleg Efrim, pachetul de legi 

menite să excludă corupţia în rîndul sistemului 
public a fost avizat pozitiv de către Comisia 
juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Re-
publicii Moldova.

Acesta cuprinde 3 proiecte de legi, printre 
care cel privind răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, cel privind testarea integrităţii pro-
fesionale, precum şi proiectul de lege ce include 
completarea Codului penal cu o nouă măsură de 
siguranţă ,,confiscarea extinsă a averii” şi o nouă 
componentă de infracţiune ,,îmbogăţirea ilicită”, 
dar şi obligarea prin lege a candidaţilor la funcţia 
de judecător sau procuror de a fi testaţi la poli-
graf, se arată într-un comunicat al Ministerului 
Justiţiei.

În acest sens, O. Efrim a reiterat ,,importanța 
măsurilor vizate  în vederea realizării reformei 
în sistemul justiției, fortificării independenței și 
integrității sistemului judecătoresc, îndeplinirii 
condiționalităților pe care le avem în fața parten-
erilor de dezvoltare pentru asigurarea regimu-
lui liberalizat de vize, bunei implementări a 

Acordului de Asociere care urmează a fi înche-
iat – condiții care vor îmbunătăți semnificativ ati-
tudinea cetățenilor față de justiție și încrederea în 
instituțiile publice”.

E de menţionat că, proiectele avizate de Comi-
sia juridică, numiri și imunități au fost aprobate de 
Guvern la ședința din 16 octombrie, anul curent, 
și sînt realizate în contextul implementării Strat-
egiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016. 
Necesitatea elaborării măsurilor anticorupție a 
fost condiţionată de importanţa acordată prin-
cipiilor bunei guvernări, prevenirii şi combaterii 
corupţiei, în activitatea diferitor autorităţi ce 
exercită puteri publice în Republica Moldova. 
Perfecţionarea reglementărilor în domeniu este 
determinată și de obiectivele  programului de 
activitate al Guvernului Republicii Moldova 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare”, care prevede prioritar consolidarea 
sistemului naţional de integritate şi de luptă îm-
potriva corupţiei.

Pachetul de legi urmează să fie examinat în 
una din ședințele următoare ale Parlamentului.

L.D.

Pachetul de proiecte de legi anticorupţie, elaborat de Ministerul Justiţiei, a fost 
avizat pozitiv de Comisia juridică, numiri şi imunităţi

Registrul electronic al armelor – încă 
un pas spre siguranţa cetăţenilor

C ontrolul şi supravegherea circulaţiei armelor pe 
teritoriul Republicii Moldova vor fi mai uşor 

de efectuat graţie Registrului electronic al armelor. 
În acest sens, autorităţile Republicii Moldova au be-

neficiat de asistenţă în valoare de 113 000 dolari SUA 
din partea Guvernului României. Acţiunea face parte 
dintr-un proiect ce prevede consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale MAI în domeniul combaterii crimi-
nalităţii, implementat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) întru a asigura un schimb 
securizat şi rapid de date privind circulaţia armelor pe 
teritoriul statului nostru.

Astfel, MAI dispune de un registru electronic mo-
dern al armelor care asigură o evidenţă corespunzătoare 
a circuitului legal al acestora. 

Potrivit instituţiei, fiecare inspectorat de poliţie din 
ţară a fost dotat cu calculatoare şi alte echipamente IT, 
care oferă posibilitatea de a introduce în registrul elec-
tronic al armelor date despre armă şi deţinătorul ei, de 
a face schimb online de informaţii şi de a accesa pe 

canale securizate datele disponibile fără a mai face de-
mersuri în scris. Acesta contribuie la sporirea eficienţei 
în activitate şi accelerarea procedurilor implicate, în 
special în contextul investigaţiilor penale privind utili-
zarea şi circulaţia armelor mici şi uşoare.

În context, Dorin Recean, ministrul Afacerilor In-
terne şi-a exprimat gratitudinea pentru suportul finan-
ciar oferit de România întru consolidarea capacităţilor 
MAI, fapt ce contribuie  la ajustarea, la cele mai înalte 
standarde, a procesului de  monitorizare a armelor deţi-
nute de cetăţeni, cu atît mai mult cu cît instituţia se află 
acum în plină reformare. ,,Registrul electronic al arme-
lor este parte a unui sistem informaţional integrat care 
vine să completeze eforturile de reformare a organelor 
afacerilor interne”, a subliniat sursa citată.

Totodată, partea română susţine că are o experienţă 

vastă în armonizarea legislaţiei şi implementarea stan-
dardelor europene în domeniul justiţiei şi afacerilor in-
terne. 

Făcînd referire la proiectul în cauză, Marius La-
zurca, ambasadorul României în Republica Moldova a 
menţionat că acesta ,,se înscrie în acţiunile Guvernului 
României menite să sprijine efortul de integrare eu-
ropeană a Republicii Moldova. Totodată, proiectul va 
asigura creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului 
prin instituirea unui mecanism modern de control şi 
management al armelor mici şi uşoare în Republica 
Moldova”.

Asistenţa acordată de Guvernul României şi PNUD 
vine să susţină eforturile autorităţilor din Republica 
Moldova în reformarea MAI, avînd ca finalitate spori-
rea nivelului de siguranţă generală în societate prin ga-
rantarea unui control şi management mai bun al circula-
ţiei armelor. De asemenea, aceste acţiuni se încadrează 
în şirul de activităţi şi măsuri menite să contribuie la 
avansarea Republicii Moldova în procesul de negociere 

cu Uniunea Europeană atît în 
ceea ce priveşte regimul libera-
lizat de vize, precum şi întruni-
rea condiţiilor necesare pentru a 
obţine statutul de stat asociat.

Republica Moldova, de 
rînd cu alte state-membre ale 
ONU, a adoptat Programul de 
acţiuni al ONU din 2001 pen-
tru prevenirea, combaterea şi 
eradicarea comerţului ilicit cu 
arme mici şi uşoare. Prin acest 
program, guvernele s-au anga-
jat să întreprindă acţiuni de îm-
bunătăţire a cadrului legislativ 
naţional privind controlul asu-
pra importului şi exportului de 
arme, gestionarea stocurilor de 
arme, cooperarea regională şi 
internațională, se precizează în 
comunicatul MAI.

Republica Moldova a pre-
zentat 7 rapoarte naţionale privind implementarea Pro-
gramului de Acţiuni (primul în 2003, ultimul în 2012).

,,Conform angajamentelor sale internaţionale în ca-
drul Programului de acţiuni ONU pentru prevenirea, 
combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme mici 
şi uşoare, Moldova a întreprins un şir de acţiuni impor-
tante pentru a aborda problema proliferării armelor”, a 
spus Nicola Harington-Buhay, reprezentant rezident 
PNUD în Moldova. ,,Aplicarea tehnologiilor informaţi-
onale moderne oferite de acest proiect va ajuta autorită-
ţile să asigure un control mai eficient asupra circuitului 
de arme mici şi uşoare, iar oamenii se vor bucura de un 
mediu mai sigur în care se vor simţi mai protejaţi”, a 
conchis N. Harrington-Buhay.

C.D.

Bunele practici privind 
răspunderea disciplinară a 

judecătorilor împărtăşite de experţi 
din Lituania 



Dreptul 5VINerI, 15 NoIembrIe 2013Repere

M inisterul Afacerilor In-
terne şi Compania Japan 

Tobacco International (JTI), unul 
dintre cei mai mari 
producători de ţigări 
la nivel global,  au 
semnat un protocol 
de colaborare ce pre-
vede combaterea tra-
ficului ilicit de ţigări. 

Scopul protoco-
lului constă în apăra-
rea intereselor econo-
mice, sociale, fiscale 
şi de securitate ale 
Republicii Moldo-
va şi ale companiei 
JTI, prin coordona-
rea eforturilor în do-
meniul combaterii contrabandei şi 
comerţului ilicit cu ţigări, inclusiv 
prevenirea comerţului transfronta-
lier a produselor de tutungerie con-
trafăcute, se arată într-un comunicat 
al MAI.

În context, Veaceslav Ceban, 
viceministrul Afacerilor Interne a 
ţinut să sublinieze că, ,,protocolul 
de colaborare prevede schimbul de 
informaţii cu privire la cazurile de 
contrabandă cu ţigări, analiza ten-
dinţelor şi a riscurilor existente pe 
piaţa Moldovei, precum şi imple-
mentarea unor acţiuni comune efici-
ente axate pe contracararea traficu-
lui ilicit de produse marca JTI”.

La rîndul său, directorului JTI, 

Dorin Pavaloi, a specificat că  lupta 
cu traficul ilegal de ţigări reprezin-
tă o prioritate pentru companie. În 

acest context, JTI recunoaşte şi sus-
ţine eforturile Ministerului de In-
terne în activitatea antifraudă şi îşi 
manifestă sprijinul deplin în ceea 
ce privește acţiunile de combatere 
a traficului ilicit a produselor de tu-
tungerie.

 ,,Colaborarea JTI cu autoritățile 
naționale este parte a unei strategii 
globale de parteneriat cu instituțiile 
competente, în scopul combate-
rii contrabandei. Astfel, în anii 
precedenți, reprezentanţa JTI din 
Republica Moldova a contribuit 
la achiziţionarea de automobile şi 
utilaj special pentru identificarea 
produselor de contrabandă în spa-
ţiile ascunse, destinate Poliţiei de 

Frontieră.
JTI susţine pregătirea şi instrui-

rea angajaţilor subdiviziunilor MAI, 
și începînd cu anul 2009, 
reprezentanţii Poliţiei de 
Frontieră şi ai Ministerului 
de Interne au participat la 
trainingul pentru identifica-
rea produselor contrafăcute, 
desfăşurat la laboratorul JTI 
din Trier, Germania.

În 2007, JTI a încheiat 
cu Comisia Europeană un 
acord pentru combaterea 
comerțului ilicit, pe o peri-
oada de 15 ani, în valoare de 
400 milioane dolari. Potrivit 
acestui document, în cazuri 
de confiscări mai mari de 50 

000 de țigări, compania producătoa-
re plătește integral diferența de taxe 
dintre statul în care au fost confisca-
te şi statul pentru care erau destinate. 
În cazul în care confiscările totali-
zează, într-un an, 90 milioane ţigări, 
diferența de taxe e plătită de patru ori.  
    JTI este membru a Grupului de 
Companii Japan Tobacco, producă-
tor de tutun lider la nivel internaţi-
onal. JTI comercializează țigări de 
marcă renumită în întreaga lume. 
Cu sediul central la Geneva, Elve-
ţia, JTI are operaţiuni în peste 120 
de ţări şi aproximativ 27 000 de an-
gajaţi”, se precizează în nota infor-
mativă a MAI.

C.D. 

A fost semnat protocolul de colaborare între Ministerul 
Afacerilor Interne şi Japan Tobacco International privind 

combaterea traficului ilicit de ţigări

L egislaţia naţională cu privi-
re la protecţia mediului tre-

buie ajustată la standardele UE. De-
cizia a fost luată în cadrul şedinţei 
Consiliului Suprem de Securitate, 
care s-a convocat pentru a examina 
securitatea ecologică a ţării.

Consiliul Suprem de Securitate 
recomandă instituţiilor abilitate ale 
statului să realizeze reforma insti-
tuţională a structurilor de protecţie 
a mediului.

În cadrul şedinţei au fost audi-
ate rapoartele prezentate de Gheor-
ghe Şalaru, ministrul Mediului, Ion 
Guceac, secretar ştiinţific general 
al Academiei de Ştiinţe a Moldo-

vei, şi Alecu Reniţă, preşedintele 
Mişcării Ecologiste.

Gheorghe Şalaru, ministrul 
Mediului, a declarat după şedinţa 
Consiliului Suprem de Securitate 
că, în prezent, jumătate din popu-
laţia ţării nu are acces durabil la 
apă potabilă, iar 90% din populaţia 
rurală – la staţiile de epurare şi sis-
teme de canalizare. 

Gheorghe Şalaru a spus că sînt 
necesare măsuri urgente şi la capi-
tolul deşeuri. 

Ministrul Mediului a insistat şi 
pe necesitatea educaţiei ecologice.

Legislaţia naţională privind 
protecţia mediului trebuie 

ajustată la standardele 
europene

C entrul de Resurse şi Con-
sultanţă „Ograda Noastră” 

a dat startul atelierelor de lucru din 
cadrul Școlilor de Democraţie. În 
acest an, în cadrul Școlilor de De-
mocraţie, copiii vor aborda temati-
cele de formare şi dezvoltare a spi-
ritelor constructive sub genericul 

„Am de gînd să am un viitor”. Tra-
diţional, atelierele se vor desfăşura 
în 3 şcoli din Republica Moldova 
(s. Mingir, raionul Hînceşti, s. Gri-
bova, raionul Drochia, s. Zîrneşti, 
raionul Cahul).

Programul v-a permite copiilor, 
ca pe tot parcursul anului să parti-
cipe la activităţile interactive desfă-
şurate şi realizate de către facilita-
torii „Ograda Noastră”, cu sprijinul 
experţilor din domeniu, invitaţi şi 
voluntari ai Corpului Păcii în Re-
publica Moldova.

Atelierele de lucru se vor des-
făşura  o dată pe săptămînă, pe par-
cursul întregului an de studii şi vor 
mobiliza circa 80 de copii cu vîrsta 
cuprinsă între 10-15 ani.

Practica de succes acumulată 
în perioada mai multor ani  pemi-
te copiilor de provenienţă romă şi 
non-romă să învețe, să petreacă 
timpul împreună, să conlucreze în 
echipă, să se accepte  reciproc şi să 
devină prieteni.

Această activitate face parte din 
Programul de incluziune socială 
2013-2014 a şcolii de democraţie, 
organizat de Centrul de Resurse şi 
Consultanţă „Ograda Noastră”, cu 
susţinerea generoasă a partenerilor 
de la Fondul Global pentru Copii 
din SUA, Washington, D.C.

O nouă rundă de activităţi în 
cadrul Școlilor de Democraţie

E xcluderea denumirii limbii 
oficiale din Constituţia Re-

publicii Moldova ar putea fi o solu-
ţie pentru a evita discuţiile aprinse 
pe marginea acestui subiect. Cel 
puţin aşa a afirmat prim-ministrul 
Iurie Leancă, într-un interviu.

,,Acum, în Constituţie, este spe-
cificat limba moldovenească. Şi 
totuşi, e lim-
ba română. E 
limba română 
şi, pînă la noi, 
Eminescu a 
pus demult 
punctul pe i. 
D e n u m i r e a 
limbii în Con-
stituţie este, 
b i n e î n ţ e l e s , 
un lucru im-
portant. În alte 
ţări însă nu e 
specificată, ar putea fi o soluţie şi 
pentru noi”, a declarat premierul.

Iurie Leancă spune că este mult 
mai importantă predarea limbii ro-
mâne în şcoli, inclusiv în cele bilin-
gve, unde există mari probleme.

,,Doamna Maia Sandu vorbea 
zilele trecute despre simplificarea 
curriculei şcolare. Ideal ar fi să 
facem acest lucru împreună cu Bu-

cureştiul, cu Academia de Ştiinţe şi 
Ministerul Educaţiei din România. 
Copiii sînt nevoiţi să înveţe lucruri 
atît de complexe, pe care le uită 
chiar a doua zi. E timpul să facem 
un exerciţiu profund în acest sens, 
de simplificare, pe de o parte, şi pe 
de altă parte, să avem grijă mult 
mai mult de felul în care vorbim 

limba. Deşi, dacă mergi prin ţară, 
vezi că situaţia din ’89 încoace s-a 
schimbat. Nu atît de bine cum mi-
aş fi dorit, dar e o schimbare spre 
bine”, a precizat prim-ministrul.

Menţionăm că în Constituţia 
Republicii Moldova limba oficia-
lă este cea moldovenească. Acest 
lucru a creat de multe ori discuţii 
aprinse. 

Premierul susţine că excluderea 
denumirii limbii oficiale din 

Constituţie ar putea fi o soluţie 
pentru Moldova

C orupţia şi cumătrismul din societate îi împiedi-
că pe tineri să se realizeze profesional în Mol-

dova. De această părere au fost mai mulți invitaţi ai 
unei emisiuni televi-
zate. Alţii spun, însă, 
că sînt doar scuze 
comode, pentru a 
justifica lipsa de ac-
ţiune a multor absol-
venţi de facultate.

,,Înveţi foarte 
bine, ai note mari, 
dar cînd vezi că un 
coleg, ai cărui părinţi 
lucrează la universi-
tate au un post public 
şi este promovat mai 
bine decît tine, atunci cum poţi să fii interesat în ceva 
care din start este o simplă minciună”, a declarat prim-
ministrul Guvernului Tinerilor, Stanislav Cebanciuc.

Unii tineri spun că doar cei care luptă ajung să ob-
ţină succese.

,,Să nu absolutizăm, pentru că cine învaţă, acela 
reuşeşte, nu este numai pe relaţii de 
rudenie şi pentru bani”, susţine Sne-
jana Novac.

Unii invitaţi au spus că, prin pro-
priile succese, tinerii pot ajuta ţara să 
iasă din impas.

,,Ori noi încercăm să ne conectăm 
indiferent sub ce formă şi începem să 
împingem Moldova din loc, ori noi 
vom sta încă 30 de ani. Eu voi avea 
nepoţei şi tot ne vom plînge”, a spus li-
derul mişcării de tineret ,,Împreună 
pentru viitor”, Andrei Batereanu.

Rezultatele televotingului din tim-
pul emisiunii sînt, însă, pesimiste. Doar 14 la sută din-
tre participanţi cred că tinerii au şanse să se realizeze 
în Moldova.

,,Corupţia şi cumătrismul din societate îi împiedică pe tineri să 
se realizeze profesional în Moldova” 

G uvernul a aprobat Strategia comerţului in-
terior pentru următorii şase ani, care preve-

de crearea unei infrastructuri comerciale mai bune, 
produse de calitate la preţuri mai mici şi locuri de 
muncă. 

Potrivit documentului elaborat de Ministerul 
Economiei, va fi redus numărul actelor permisive 
pentru lansarea afacerii în comerț și sînt prevăzute 
reguli clare în vînzările promoționale. Strategia se 
referă nu doar la domeniul de comercializare a bu-
nurilor/mărfurilor, dar şi cel al serviciilor: reparaţii, 
închirieri, curăţare, spălare, alimentaţie publică, ca-
zare, voiaj etc.

Documentul prevede, în special crearea locu-
rilor de muncă pentru locuitorii de la sate prin in-
termediul reţelei comerciale – puncte de colectare a 
produselor agricole, de procesare a acestora (mica 
industrie), unităţi (ateliere) de prestare a serviciilor 
aferente comerţului.

Conform estimărilor, aplicarea strategiei va 
genera creșterea vînzărilor cu amănuntul cu circa 
5-10% anual și micşorarea dezechilibrului infras-
tructurii comerciale între localităţile urbane şi cele 
rurale cu 10-15%. De asemenea, se mai preconizea-
ză extinderea reţelei comerciale cu circa 500 de uni-
tăţi anual, creşterea ponderii comerţului modern în 
totalul de vînzări cu amănuntul pe ţară pînă la 45%, 
sporirea ponderii comerţului la distanţă în totalul de 
vînzări cu amănuntul cu circa 2-3% anual.

Potrivit Ministerului Economiei, strategia va fi 
realizată în două etape: 2014-2016 și 2017-2020. 
Mai întîi va fi îmbunătățit cadrul juridic şi institu-
ţional, estimate resursele de mărfuri şi reţelele co-
merciale şi evaluate competenţele profesionale ale 
angajaților din comerţ. Cea de-a doua etapă include 
acţiuni de îmbunătăţire a infrastructurii comerciale 
şi modernizare a modelelor de distribuţie a produse-
lor/serviciilor.

Numărul actelor pentru lansarea afacerii 
în comerţ va fi redus
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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. 43(494)

&

Educaţie juridică
 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Vreau să ştiu cine beneficiază de indemniza-
ţie pentru creşterea copilului şi care este cuantu-
mul acesteia, or, ştiu că în prezent, această sus-
ţinere poate fi acordată nu numai mamei care 
naşte copilul. 

Maria Fondos,
r-nul Străşeni

 Conform articolului  18 
din Legea privind indemni-
zaţiile, pentru incapacitate 
temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări socia-
le asiguratul care se află în 
concediu pentru îngrijirea 
copilului are dreptul la in-
demnizaţie lunară pentru 
creşterea copilului de la data 
naşteriişi  pînă la vîrsta lui de 
3 ani.  

De indemnizaţie pentru 
creşterea copilului benefici-
ază, la cerere, opţional: unul 

dintre părinţi, bunelul, buni-
ca, o altă rudă care se ocupă 
nemijlocit de îngrijirea copi-
lului sau tutorele, dacă înde-
plinesc condiţiile de realizare 
a stagiului de cotizare prevă-
zute în articolul 6 din aceeaşi 
lege.  Începînd cu anul 2010, 
cuantumul lunar al indemni-
zaţiei pentru creşterea copi-
lului constituie 30% din baza 
de calcul stabilită conform 
articolui 7 din lege, dar nu 
mai puţin de 300 de lei pen-
tru fiecare copil.
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C onform Regulilor de 
înlocuire a produ-

selor nealimentare, aprobate 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1465, din 8 decembrie 
2003, termenul stabilit pen-
tru depunerea reclamaţiilor 
privind deficienţele produse-
lor  pentru care nu este stabi-
lit termen de garanţie este de 
30 de zile de la data vînzării 
acestora. La produsele de 
sezon (încălţăminte, articole 
vestimentare, produse din 
blană  etc.) procurate pînă la 
începerea sezonului respec-
tiv, termenul de garanţie se 
calculează de la începutul se-
zonului corespunză-
tor, pentru perioada 
de iarnă de la 1 oc-
tombrie, pentru peri-
oada de vară de la 1 
aprilie. Reclamaţia 
se depune la vînză-
tor, care este obligat 
să o primească şi să 
o soluţioneze, daca 
este depusă în acest 
termen.

Data achiziţio-
nării produsului se 
stabileşte în  baza 
bonului de casă 
sau  oricărui alt do-
cument care confir-
mă achiziţionarea produsului 
sau în baza altor mijloace care 
pot permite stabilirea datei 
şi a locului de achiziţionare. 
Reclamaţiile consumatorilor 
se primesc doar în cazul în 
care aceştia prezintă, împreu-
nă cu produsul reclamat, ele-
mentele necesare identificării 
înscrise pe etichetă, ambalaj 
sau imprimate pe produs. 
Reclamaţiile întemeiate şi 
înaintate în termenul stabilit 
referitor la produsele neco-
respunzătoare pentru care nu 

este stabilit termen de garan-
ţie, se soluţionează de vînză-
tor prin înlocuirea imediată a 
produselor cu deficienţe cu 
altele de calitate corespun-
zătoare sau prin restituirea 
contravalorii acestora.

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

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

– Fire neuniforme, culoa-
re nefixată; rezistenţă slabă 

a vopsirii sau a imprimeu-
rilor; necorespunderea con-
ţinutului de fibre sintetice şi 
naturale normelor igienice 
în vigoare; decolorare prin 
spălare sau prin frecare; mo-
dificări dimensionale peste 
limitele admise; cusături 
desfăcute sau ochiuri scăpa-
te, miros specific de substan-
ţe chimice ce provoacă sen-
zaţii neplăcute; stări alergice 
şi iritare.

Confecţii din piele şi din 
blană

– Rezistenţă necorespun-
zătoare a cusăturilor; vop-
sire fixată necorespunzător; 
detalii cu rezistenţă scăzută 
la rupere; miros specific de 
substanţe chimice ce provoa-
că senzaţii neplăcute; stări 
alergice şi iritare.

Articole de marochinărie
– Închizătoare şi accesorii 

metalice defecte sau cu aco-
periri nerezistente; migrarea 
coloranţilor; rame şi curele 
de susţinere insuficient con-
solidate.

Articole de galanterie, 
pasmanterie

– Fire neuniforme; rezis-

tenţă scăzută la vopsire.
Articole textile de uz gos-

podăresc (pături, prosoape, 
covoare, perdele, huse, mu-
şama, ţesături decorative, 
feţe de masă din clorură de 
polivinil, folii din clorură de 
polivinil, ambalaje textile)

– Rezistenţă scăzută a vop-
sirii şi la frecare; miros spe-
cific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute; 
stări alergice şi iritare.

Jocuri şi jucării
– Necorespunderea etiche-

tării cu vîrsta copiilor cărora 
le sînt destinate; desprinde-
rea elementelor componente; 
blocări ale elementelor în 
mişcare; funcţionarea neco-
respunzătoare a dispozitive-
lor componente; rezistenţă 
scăzută a vopselelor la acţiu-
nea substanţelor chimice, su-
dorii, salivei; miros simţitor 
de substanţe chimice.

Articole şcolare şi de pa-
petărie

– Foi lipsă, duble, inver-
sate, netipărite sau străine 
de produs; neuniformitatea 
urmei lăsate pe hîrtie; zgîri-
eturi, întreruperi.

Sticlărie, porţelan şi ce-
ramică de menaj

– Decor sau luciu nefixat.
Articole de uz casnic 

(vase de uz casnic din tablă 
şi din fontă, tacîmuri, cuţite, 
ustensii de bucătărie)

– Exfolierea acoperirilor; 
accesorii insuficient conso-
lidate.

Corpuri de iluminat (lus-
tre, veioze, lampadare)

– Defectare apărută înain-
tea expirării duratei minime 
de funcţionare declarată de 
producători. Legături elec-
trice interne întrerupte, îmbi-
nări nerezistente.

Articole şi echipament 
sportiv şi de agrement

– Desprinderi ale elemen-
telor componente, exfolieri 
ale peliculei protectoare, 
excentricităţi, deformări re-
manente.

Alte materiale şi confec-
ţii ce ţin de contact cu orga-
nismul omului.

Apariţia stărilor alergice 
şi de iritare în timpul folosi-
rii acestor obiecte, miros spe-
cific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute.

 Reguli specifice privind înlocuirea produselor
pentru care nu este stabilit termen de garanţie

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentan-
tului ,,PROFTEHAUTO” SRL, cu sediul: str. Victoriei, nr. 20, 
satul Merenii Noi, r-n Anenii Noi, pentru data de 4 decembrie 
2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Te-
ilor, nr. 4), unde va avea loc examinarea cauzei: Darii Aurel 
către SC ,,Proftehauto” SRL privind încasarea prejudiciului 
material şi moral. 

Judecător  A. Panov
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Hîţu Con-
stantin, domiciliat: str. Petru Zadnipru, nr. 4/3, apt. 105, mun. 
Chişinău, pentru data de 4 decembrie 2013, ora 12.00, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4), unde va avea 
loc examinarea cauzei: Darii Aurel către SC ,,Proftehauto” 
SRL privind încasarea prejudiciului material şi moral. 

Judecător  A. Panov
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Plămă-
deală Sergiu, domiciliat: str. Vadul lui Vodă, nr. 62/2, apt. 6, 
mun. Chişinău, pentru data de 4 decembrie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4), unde va 
avea loc examinarea cauzei: Darii Aurel către SC ,,Proftehau-
to” SRL privind încasarea prejudiciului material şi moral. 

Judecător  A. Panov
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Eurodeviz”, pentru data de 26 noiembrie 
2013, ora 8.40, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ,,Odescabeli-Moldova” SRL.

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

 Judecător  S. Namaşco

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Patraşcu Ghenadie, domiciliat: mun. Chişinău, str. Fierarilor, nr. 
15. apt. 5, pentru data de 10 decembrie 2013, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS 
,,Express Leasing” SRL privind exercitarea dreptului de gaj.

 Judecător  Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şendrea Valeriu, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare, nr. 190, apt. 12, pentru data de 6 decembrie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 
508), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Şendrea Taisea privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Colţa Maria, pen-
tru data de 25 noiembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea de chemare în judecată a ÎMGFL-18 privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Borş Veaceslav, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Dacia, nr. 71/6, 
apt. 37, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 9.10, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă 
de SA ,,Apă Canal Chişinău” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Stelian Teleucă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet-lor: Boţan Nadejda, Boţan Anatol, Boţan Victor şi Boţan 
Olga, domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 5, apt. 
29, pentru data de 13 decembrie 2013, ora 9.20, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă 
de APLP-51/400 privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zaporoscenco Ion Dumitru, pentru data de 12 decembrie 
2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 1), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
APLP-51/428 COOP privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Munteanu Grigorii şi Tocareva Angela Leonid, pentru 
data de 12 decembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea APLP-51/428 COOP privind încasa-
rea datoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Sculiţan Aliona şi Creţu Oleg, pentru data de 12 de-
cembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski, nr. 13, bir. 1), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea APLP-51/428 COOP privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu

Citaţii în judecată
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www
Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet. Dascăl Dorina Vasile, cu ultimul 
domiciliu: satul Vărzăreşti, Nisporeni, pentru data de 25 no-
iembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, 
str. Ion Vodă, nr. 5, et. 2, sala nr. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-603/13, intentată de Butnaru Igor privind modifi-
carea cuantumului pensiei de întreţinere.

Judecător  M. Ulinici 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI ,,Mihalachi Valentin”, cu ultimul sediu: or. Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 87, apt. 2, pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 
7) în calitate de pîrît la acţiunea înaintată de SA ,,Moldcine-
ma” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Galuşca Liviu, a.n. 15.04.1980, 
domiciliat: satul Sudarca, Donduşeni, pentru data de 2 decem-
brie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, sala de şedinţe nr. 2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată 
de Harbuz Rodica privind încasarea pensiei alimentare pentru 
întreţinerea copilului minor în sumă bănească fixă.

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

Judecător  Iurie Ţîmbalari
www

 Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Golban Mihail, pentru data de 
2 decembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Dro-
chia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Golban Otilia privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Ion Rusu
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Zbîrnea Ni-
colae Mihail, cu domiciliul: satul Vărzăreşti, Nisporeni, pen-
tru data de 6 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(or. Nisporeni, str. Ion Vodă, nr. 5, et. 2, sala nr. 2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-630/13, înaintată de Zbîrnea Ma-
ria privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  D. Cristian
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Doroş Elena, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Nistreană, nr. 10, apt. 10, pentru data de 6 de-
cembrie 2013, ora 10.15, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă înainta-
tă de SRL ,,Metical” 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. Nosicov Victor, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. V. Lupu, nr. 29, apt. 7, pentru data de 6 de-
cembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă înainta-
tă de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Munteanu Dinu Grigore, cu ul-
timul domiciliu: satul Bărboieni, Nisporeni, pentru data de 9 
decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Nispo-
reni, str. Ion Vodă, nr. 5, et. 2, sala nr. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-602/13, intentată de Nichiforeac Liuba 
privind încasarea împrumutului.

Judecător  M. Ulinici 
www

 Judecătoria Făleşti, solicită prezentarea cet. Negoiţa Ste-
pan Vasile, domiciliat: satul Drujineni, Făleşti, pentru data 
de 10 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrît la cererea 
de chemare în judecată depusă de Negoiţa Svetlana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ion Ghizdari 
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Balan Serghei Ion, domiciliat: satul 
Butuceni, Orhei, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza intentată de Balan Ana Ion privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet-lor: Ursu Vita-
lie, domiciliat: r-n Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 
114 şi Ursu Elena, domiciliată: satul Corneşti, Ungheni, pentru 
data de 19 decembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. 
Ungheni, str. Naţională, nr. 21, bir. 8), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea intentată de ÎCS ,,Express Lea-
sing” SRL privind încasarea datoriei.

 Judecător  Vasile Şchiopu

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Coadă Svetlana, pentru data de 5 decembrie 2013, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea înain-
tată de Coadă Alexandru privind desfacerea căsătoriei.

Judecător      Radu Ţurcanu
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet-lor: Cucules-
cu Tamara, Cuculescu Eleonora, Cuculescu Mihai, Cuculescu 
Radu, Cuculescu Veaceslav, pentru data de 4 decembrie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Leova, str. Unirii, nr. 32, bir. 
4) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-438/2013, la cererea 
de chemare în judecată depusă de ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător      Ira Polişciuc 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Ostapova Ala Gheorghe, domiciliată: 
or. Orhei, srt. 1. Mai, nr. 28, apt. 47, pentru data de 17 decembrie 
2013, ora 15.30, 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 Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bounegru Ale-
xandr Serghei, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Golimblevschi 
Serghei privind încasarea datoriei.

Judecător       Alexandru Spoială
www

Суд Комрат, сообщает  SRL ,,Iehan Petrol”, расположен-
ном в с. Конгаз, ул. Ленина 218/А о необходимости явки 
в судебное заседание для участия в подготовке дела к су-
дебному разбирательству, назначенное на 02 декабря 2013 
года к 08.30 часам и для участия в рассмотрении дела по 
существу назначенное на 18 декабря 2013 года к 08.30 ча-
сам, в качестве ответчика по гражданскому делу № 2е-51/13 
возбужденного по исковому заявлению ICS ,,RED Union 
Fenosa” о взыскании задолжeнности за электроэнергию.

Судья       Губенко С. A.  
   

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Vladimir Bezede, cu sediul: mun. 

Chişinău, str. I. Creangă, nr. 39, anunţă pentru data de 3 de-
cembrie 2013, ora 9.30, licitaţia publică de vînzare a bunului 
imobil, cu codul cadastral - 2701302.125.16, cu suprafaţa de 
945,9 metri patraţi, anul construcţiei 1968, amplasat în or. Că-
uşeni, Şos. Tighina, nr. 1, înregistrat cu drept de proprietate pe 
numele debitorului SA ,,Ceramica”, amplasat pe terenul admi-
nistraţiei publice locale, la preţul de 253 920-00 lei.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune pre-
ventiv la contul executorului judecătoresc Vladimir Bezede: 
cont – 225139772, în BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca” 
SA, filiala nr. 20, EXMMMD22477, cod fiscal - 43208018, 
cu 1 (una) zi înainte de data desfăşurării licitaţiei, cite 5% din 
costul de start de 253920-00 lei, precum şi taxa de participare 
la licitaţie în mărime de 60 lei.

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare 
va începe la ora 9.00 şi se va încheia la ora 9.20.

Licitaţia va avea loc în incinta Biroului executorului judecă-
toresc Vladimir Bezede: mun. Chişinău, str. I. Creangă, nr. 39.

Informaţii suplimentare privind bunul expus la licitaţie le 
puteţi obţine la telefonul: 068401009. 

Executor judecătoresc     Vladimir Bezede     

ANUNŢ
 Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă pentru 

data de 3 decembrie 2013, ora 11.00, licitaţie publică de vînza-
re a următorului lot: copir de model Canon NP 1215, monitor 
Samsung Sync Master 997 MB -2 unităţi, bloc de calculator de 
marca Mercury - 2 unităţi, masă pentru calculator - 2 unităţi, 
ce aparţin cu drept de proprietate debitorului SRL ,,Inpromob”, 
c/f - 1004600016165, cu sediul: mun. Chişinău, str. Sargidava, 
nr. 2/1.

 Preţul iniţial constituie - 2690 lei, preţul lotului expus la 
licitaţie este de - 2152 lei.

 Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 2 de-
cembrie 2013, vor depune cererea de participare cu indicarea 
preţului propus pentru lotul scos la licitaţie şi dovada de achi-
tare a acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului 
scos la licitaţie, la Biroul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu.

 Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 
lei, se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu c/d -2224311909, c/f - 43242017, în BC ,,Victoria-
bank” SA, fil. nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

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

 Executor judecătoresc    Anatolie Bănărescu  

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Balaban Maia, pentru data de 12 decembrie 2013, ora 
15.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judeca-
tă depusă de APLP-51/399 privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Dorogan Sergiu, Postolachi Ala, pentru data de 12 de-
cembrie 2013, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski, nr. 13, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de APLP-51/400 privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bolocan Irina Emanuil, pentru data de 12 decembrie 2013, 
ora 16.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de APLP-51/428 COOP privind încasarea da-
toriei.

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

 Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lucaşenco Alexandr Valentinovici, pentru data de 12 de-
cembrie 2013, ora 16.25, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski, nr. 13, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de APLP-51/397 privind încasarea 
datoriei.

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

 Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cîrlan Gheorghe, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 
14.15, 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 Buruiană Ion privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Davitean David”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, bdul Dacia, nr. 26, apt. 99, pentru data de 11 decembrie 
2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 25), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
de chemare în judecată depusă de SICS ,,Coca-Cola Îmbuteli-
ere Chişinău” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Chimienti Annibale, pentru data de 12 decembrie 2013, 
ora 9.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în jude-
cată depusă de Mihailov Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

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

 Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea în calitate de pîrîţi a 
cet-lor: Perşin Alexandr Alexandr, Andreeva Anna, pentru data 
de 13 decembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 18) la cererea de chemare în judecată 
depusă de Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministe-
rului Justiţiei privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul 
locativ şi radierea vizei de reşedinţă.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea în calitate de pîrît a 
cet. Ozarenski Natalia, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) la 
cererea de chemare în judecată depusă de Ozarenski Sergiu 
privind stabilirea domiciliului copilului minor.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cobuşcean Elisa-
veta, pentru data de 13 decembrie 2013, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Cobuşcean Alexandru 
privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Ina Dutca
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C onsumul a mai mult de patru 
căni pe zi, pe o perioadă mai 

mare de șase săptămîni, poate provoca 
reacții adverse sau poate agrava unele 
boli. Cei care și-au făcut un obicei din a 
trata anumite afecțiuni cu ceaiuri ar tre-
bui să fie mai precauți.

Consumate în exces, 
pot avea efecte contrare ce-
lor anticipate. De exemplu, 
abuzul de ceai din aloe-ve-
ra are acțiune purgativă pu-
ternică, ducînd la scăderea 
potasiului din sînge și la 
apariția crizelor de colită.

Ceaiul de ananas, con-
sumat în cantități mari (mai 
mult de patru căni pe zi), 
poate provoca dureri de 
stomac, diaree și alergii. 
La gravide poate induce 
contracții. Nu trebuie admi-
nistrat cu anticoagulante. 

Nici cura de ceai de 
coada calului nu trebuie 
prelungită, pentru că irită 
tractul digestiv. În plus, nu e recoman-
dat gravidelor și celor care alăptează.

Echinaceea e contraindicată în pri-
ma lună după vaccinări, dacă suferiți de 
o boală autoimună, precum lupusul sau 
scleroza multiplă.

Mitul ceaiului verde
De asemenea, banalul ceai de 

mușețel nu trebuie consumat în timpul 
sarcinii sau lactației. Nu trebuie folo-
sit nici în caz de astm sau dacă sînteți 
alergic la plante precum gălbenelele sau 
arnica.

Ceaiul verde, plantă foarte popula-
ră în Asia, este cunoscut pentru efectul 

de scădere a colesterolului „rău” și de 
creștere a celui „bun”. Previne trombo-
zele, reduce glicemia și protejează fica-
tul împotriva substanțelor toxice. Consu-
mat în exces, ceaiul din această plantă 
poate provoca insomnie, constipație, in-
digestie și agitație. E contraindicat celor 

care suferă de anemie feriprivă.
Folosit la noi în mod tradițional pen-

tru a scăpa de paraziți intestinali, ceaiul 
de pelin nu se consumă intern decît la 
recomandarea expresă a medicului, 
întrucît conține Tujona și alți compuși 
extrem de toxici. În plus, acest ceai nu 
trebuie consumat mai mult de patru săp-
tămîni, deoarece poate provoca insom-
nie, amețeală, stări de vomă, tremurici 
și convulsii. În cazul gravidelor, poate 
provoca inclusiv contracții. Este con-
traindicat și copiilor, femeilor care alăp-
tează, dar și bolnavilor cu suferințe ale 
rinichilor. 

Și ceaiul de cimbru este contraindi-
cat în cantități mari, fiind iritant pentru 
mucoasa gastrică. Și abuzul de coada 
șoricelului poate produce amețeli și du-
reri de cap.

Datorită proprietăților sale curative, 
rostopasca este considerată una dintre 

cele mai puternice plante de leac. Sti-
mulează secreția bilei, protejează fica-
tul, scade nivelul colesterolului și are 
acțiune antibacteriană și antimicotică. 
În cantități mari însă, ceaiul de rosto-
pască este otrăvitor, provoacă grețuri, 
vomă, colici, dizenterie, somnolență, 
fenomene toxice hepatice, dureri de 
cap, amețeli, delir și halucinații. Pen-
tru uz intern, planta nu se recomandă 
decît la indicația medicului. Ceaiul de 
rostopască este contraindicat copiilor 
sub 14 ani, în sarcină, alăptare sau 
alergii. 

Și păpădia este contraindicată 
dacă există un blocaj sever al căilor 
biliare.

Ceaiul de crușin este extrem de 
eficient în caz de constipație acută 

sau cronică, însă nu trebuie consumat 
în exces. Scoarța proaspătă este toxică, 
iar supradoza poate duce la diaree sau 
convulsii. Ceaiul nu se administrează 
copiilor cu vîrste mai mici de 14 ani 
și este, de asemenea, contraindicat în 
anumite afecțiuni inflamatorii ale intes-
tinului, boala Crohn, colite, hemoroizi, 
la gravide și la femeile care alăptează. 
O cură nu trebuie să dureze mai mult de 
14 zile, cu pauze de 10 zile între aces-
tea. De asemenea, nu trebuie asociat cu 
alte medicamente orale, întrucît, prin 
accelerarea tranzitului, scade absorbția 
acestora.

Explicaţia ştiinţifică pentru care nu 
există doi oameni identici

Cercetătorii americani de la Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory au realizat, recent, un studiu cu ajutorul că-
ruia au reuşit să afle de ce chipurile oamenilor sînt diferite.

Specialiştii au demonstrat că responsabile pentru acest 
lucru sînt anumite secvenţe de genom care nu produc pro-
teine şi care se pare că nu au  nici o funcţie biologică.

În urma cercetării realizate pe şoareci, oamenii de ştiin-
ţă au identificat 4000 de astfel de fragmente ADN care sînt 
active în perioada în care se formează faţa embrionilor. 

Cum cele mai multe dintre aceste secvenţe au fost ob-
servate şi la om, specialiştii cred că ele au aceleaşi funcţii 
şi în cazul organismului uman.

„Rezultatele noastre sugerează că este foarte probabil 
ca aceste mii de secvenţe din genomul uman să fie cumva 
implicate în procesul de dezvoltare a feţei şi craniului”, a 
explicat geneticianul Axel Visel. „Nu ştim încă ce fac exact 
aceste fragmente, dar ştim că ele există şi sînt importante 
în dezvoltarea cranio-facială”, a adăugat acesta.

Oamenii mint, înşeală şi fură mai mult 
seara decît dimineaţa 

A doua jumătate a zilei este perioada în care comporta-
mentul imoral se manifestă cel mai mult. Prin urmare, pro-
babilitatea ca să minţim, să înşelăm, să furăm sau să fim 
necinstiţi creşte odată cu apropierea serii.

Concluzia aparţine unui nou studiu efectuat de oamenii 
de ştiinţă de la universităţile din Harvard şi Utah, din Sta-
tele Unite. Cercetătorii specializaţi în probleme de etică au 
subliniat că abilitatea noastră de a ne autocontrola pentru a 
evita înşelăciunile se reduce semnificativ în decursul unei 
zile. Oamenii de ştiinţă au mai subliniat că autocontrolul 
poate fi afectat de lipsa de odihnă.

În urma acestor observaţii, specialiştii s-au întrebat 
dacă nu cumva, dimineaţa ne este mai uşor să rezistăm ten-
taţiilor de a etala un comportament imoral, comparativ cu 
după-amiaza.

Care este cel mai indicat moment al zilei 
pentru a bea cafea

Cel mai indicat moment al zilei pentru a bea cafea este 
între orele 9.30 şi 11.30 dimineaţa, susţin cercetătorii ame-
ricani.

Steven Miller, doctorand în neuroştiinţe la Universita-
tea de Medicină Militară din Statele Unite, argumentează 
că, dacă nu este băută la ora la care trebuie, cafeaua nu îşi 
face efectul.

Mai exact,  S. 
Miller susţine că în-
tre anumite ore ale 
zilei nivelul de cor-
tizol din organism 
(hormon eliberat ca 
răspuns la stres, dar 
cu rol semnificativ şi 
pentru vigilenţă) este 
mai ridicat şi, de ace-
ea, corpul este imun 
la efectele cafelei. 

Aceste ore sînt între 8.00 şi 9.00 dimineaţa, între 12.00 
şi 13.00 şi între 17.30 şi 18.30.

Dacă alegem să consumăm cafea între aceste intervale 
orare, organismul va deveni tolerant la cafeină, cerînd din 
ce în ce mai multă.

Prin urmare, orele recomandate pentru a bea cafea sînt 
între 9.30 şi 11.30 dimineaţa, în timp ce cantitatea ideală 
este mai puţin de o cană pe oră, susţine Miller.

Maria VIERU, 
procuror, şef al Serviciului de presă, 

Procuratura Generală
    Frumuseţea exterioară şi cea 

lăuntrică au caracterizat-o dintot-
deauna, iar inteligenţa, profesio-
nalismul şi abnegaţia de care dă 
dovadă în tot ceea ce face o pla-
sează în rîndul oamenilor meritu-
oşi, respectaţi. Aşa o știu colegii 
de serviciu, astfel am cunoscut-o 
şi noi, echipa Dreptul şi Revista 

Naţională de Drept. 
    E vorba despre o fiinţă sublimă, cum este Maria 

Vieru, pentru care  această toamnă bogată este mai spe-
cială decît oricînd, deoarece i-a adus în dar o frumoasă 
sărbătoare – un popas al aniversării zilei de naştere. 

    Acest prilej ne oferă şi nouă oportunitatea de a-i 
adresa alese cuvinte de felicitare, mulţumindu-i  mult 
pentru colaborarea intensă, pentru că găseşte mereu 
timp atunci cînd îi solicităm ajutorul, deşi agenda-i 
de lucru este supraîncărcată.

    Mult stimată Maria Vieru, ne alăturăm tuturor 
celor care v-au spus în această  remarcabilă zi since-
re cuvinte de felicitare, iar din partea noastră vă urăm 
sănătate, noroc şi fericire.

Să vă păstraţi valorile cu care v-a înzestrat Divi-
nitatea, căci sînteţi deosebită.

La Mulţi Ani! 
* * *

Iurie GUzUN, 
judecător, Briceni

Mult stimate domnule Iurie Guzun, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţu-

ire şi admiraţie, vă adresăm, prilejuiți de frumoasa 
dumneavoastră vîrstă, alese cuvinte de felicitare pen-
tru dăruirea faţă de profesia, deloc uşoară, pe care v-a 
oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, perfecţiunii, corectitu-
dinii şi exigenţei, cumsecădeniei  – cîteva dintre ace-
le calităţi care vă disting drept o personalitate remar-
cabilă, aţi cîştigat respectul celor ce vă înconjoară. 

În această zi specială pentru dumneavoastră, vă 
adresăm cele mai calde urări de sănătate, întru Mulţi 
Ani şi aceeaşi înaltă slujire a zeiţei Themis!  

* * *
Recent, și-au aniversat ziua de naştere: Ludmila 

Dumneanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Natalia Bacalu, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor univer-
sitar, Facultatea de Drept, USM; Djeta Chistol, judecă-
tor, Centru; Gheorghe Gorun, judecător, Rîşcani, mun. 
Chişinău; Victor Pruteanu, judecător, CA Chişinău; 
Oleg Ciumaş, judecător, Făleşti; Mihail Ţurcan, jude-
cător, Căuşeni. 

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

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

Adresa redacţiei:   
MD 2009, Chişinău,  str. A. Mateevici, 60, 
bir. 222. Pentru  vizitatori: intrarea din  

str. Bănulescu-Bodoni. Tel.: 57-77-52.  Fax: 57-76-90.
DREPTUL ·  Date   bancare: c/d 222472202641. 

BC Banca Socială.
BIC:BSOCMD 2x722. c/f 37934018.

FONDATORI: 
Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea de Studii Politice 
şi  Economice Europene 

,,Constantin Stere” din Moldova

Uniunea Juriştilor din Moldova

Redactor-şef: 
Gheorghe AVORNIC

Reporteri:  Irina BUREA, Lilia DUMINICA,
Jurist:  Vitalie MODRÎNGĂ

Redactor-stilizator:  Corina BERzOI
Machetator:  Maria BONDARI

Contabila: Maria JOSANU

Punctul de vedere al autorilor materialelor 
publicate nu reflectă neapărat opinia redacţiei.

Redacţia nu corespondează cu cititorii, 
materialele autorilor nu se recenzează şi nu se restituie.

Tiparul  executat la tipografia USM. 
Indice – 21596

Tiraj 4600
Com. 11sp

Punctul de vedere al autorilor materialelor 
publicate nu reflectă neapărat opinia redacţiei.

Redacţia nu corespondează cu cititorii, 
materialele autorilor nu se recenzează şi nu se 

restituie.

Tiparul  executat la tipografia USM. 
Indice – 21596

Tiraj 4600
Com. 38/sp

Adresa redacţiei:   
MD 2009, Chişinău,  str. A. Mateevici, 60, 
bir. 222. Pentru  vizitatori: intrarea din  
str. Bănulescu-Bodoni, 2. Tel.: 57-77-52.  

Fax: 57-76-90.

DREPTUL ·  Date   bancare: c/d 
222472202641. 

BC Banca Socială.
BIC:BSOCMD 2x722. c/f 37934018.

Otrava din ceai. Iată care sînt plantele ce vă pot 
pune viaţa în pericol


