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Campania privind 
promovarea toleranţei 
în Republica Moldova e 
în toi

R elaţiile Uniunii Europene cu Republica Moldova sînt 
excelente şi nu vor fi afectate de deciziile altor state 

membre ale Parteneriatului Estic. Declaraţia a fost făcută de 
Comisarul european pentru extindere Stefan Fule într-o   vi-
deoconferinţă cu jurnaliştii din Republica Moldova şi Georgia. 
Mai mult, S. Fule susţine că ţara noastră are şansa să obţină un 
regim liberalizat de vize pînă în luna mai 2014.

,,Îmi exprim speranţa că Parlamentul European va fi capa-
bil să ia o decizie pînă la ultima întîlnire a parlamentarilor, 
înainte de luna mai, cînd vor avea loc alegeri în Parlamentul 
European”, a menţionat oficialul.

Acesta a mai declarat că după Summitul de la Vilnius ţara 
noastră va fi monitorizată mai intens la capitolul implementa-
rea reformelor: ,,Vom avea o declaraţie care va fi adoptată de 

toţi miniştrii de Externe, document ce va conţine cei mai im-
portanţi paşi pentru reformarea unor domenii. Declaraţia este 
valabilă pentru Moldova şi Georgia şi va trebui să fie imple-
mentată în perioada dintre Summitul de la Vilnius şi semnarea 
Acordului”.

Stefan Fule admite că Moldova ar putea semna Acordul de 
Asociere cu UE cel devreme în luna septembrie 2014. Ofici-
alul a ţinut să precizeze că acest termen este unul tehnic şi nu 
politic aşa cum se vehiculează.

Totodată, preşedintele României, Traian Băsescu, a decla-
rat într-un interviu radiofonic că, la Vilnius, Republica Mol-
dova se desprinde de influenţa Rusiei. Tot el mai spune că 
Moldova s-ar putea confrunta cu aroganţă din partea Uniunii 
Europene.

A cordul de Asociere 
cu Uniunea Euro-

peană va face ireversibil 
parcursul integrării noas-
tre, oferind încredere celor 
care privesc cu scepticism 
calitatea de membru al UE 
a Republicii Moldova. Pen-
tru majoritatea cetățenilor 
este clar ce-și dorește Mol-
dova de la Europa. Însă, 
dorința de aderare este atît 
de mare, încît în societate 
practic nimic nu se discută 
despre ce putem oferi noi 
Europei? 

În acest sens, ambasa-
dorii Republicii Moldova 
în Țările Baltice consideră 
că statul nostru poate oferi 
Uniunii Europene cultu-
ră, știință, tradiții, inovații, 
forță de muncă.

Ambasadorul Moldovei 
în Lituania, Igor Clipii, a 
menționat că în opinia sa, 
relația UE-RM reprezintă un 

„schimb” reciproc avantajos, 
iar „oferta” țării va fi absolut 
similară cu cea a celorlalte 

UE are relaţii excelente cu Moldova şi nu pot fi afectate de 
deciziile altor state membre ale Parteneriatului Estic

28 de state membre ale UE.
,,Prin urmare, cultura, 

știința, tradițiile, inovațiile, 
forța de muncă etc., va face 
parte și din „oferta noastră”. 

Desigur, calitatea acestora 
depinde de noi. UE nu este 
o structură omogenă care își 
subordonează partenerii sau 
părțile componente. Dimpo-

trivă, UE este o uniune coa-
gulată în baza unor anumite 
valori și principii acceptate 
benevol de părțile compo-
nente. Anume aici, rezidă 

forța și atractivitatea UE, iar 
mottoul „Unitate prin diver-
sitate” reprezintă o realitate”, 
spune diplomatul.

Totodată, Igor Clipii afir-
mă că ceea ce „așteaptă” UE 
de la Republica Moldova este 
ca să demonstreze că poate 
fi guvernată, că are propria 
capacitate de autoorganizare, 
iar cetățenii sînt solidari.

,,De asemenea, trebuie 
să demonstrăm că avem va-
lori pentru care sîntem gata 
să luptăm și că sîntem res-
ponsabili de soarta țării etc. 
Cu alte cvinte, noi trebuie 
să demonstrăm UE și nouă 
înșine că avem personalita-
te pe care putem s-o punem 
în valoare”, consideră Igor 
Clipii.

La rîndul său, ambasa-
dorul Republicii Moldova în 
Estonia, Victor Guzun, este 
de părere că statul nostru  

poate oferi Europei o ener-
gie spirituală și o deschidere 
a oamenilor nemaipomenită 
în alte țări.

,,La fel, Moldova poate 
oferi UE produse de calitate 
care, tradițional, în țările eu-
ropene sînt catalogate drept 
organice. Totodată, noi pu-
tem îmbogăți cultural comu-
nitatea europeană”, afirmă 
ambasadorul.

În opinia lui Victor Gu-
zun, Moldova mai poate con-
stitui drept o punte economi-
că pentru piața Uniunii Euro-
pene spre Est, ținînd cont de 
poziția geografică și relațiile 
economice pe care le are cu 
statele din această regiune. 

,,Mai putem oferi o forță 
calificată de muncă, rela-
tiv ieftină și putem atrage 
investiții europene în multe 
domenii”, a declarat amba-
sadorul.
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,,Omul este cel mai puţin el însuşi atunci cînd vorbeşte în numele său. Dă-i o mască şi îţi va spune adevărul”. 

Ambasadorii Moldovei în Ţările Baltice: Statul 
nostru poate oferi Uniunii Europene cultură, 

ştiinţă, tradiţii, inovaţii, forţă de muncă
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Consiliul Superior al Magistraturii are 
un nou președinte interimar
Magistratul Dumitru Visternicean a fost numit președinte 

interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, întrucît man-
datul actualului președinte al CSM expiră pe 29 noiembrie.

Judecătorul va asigura interimatul funcției pînă cînd vor fi 
aleși alți trei membri noi ai CSM, la următoarea Adunare gene-
rală a judecătorilor.

Menționăm că, Adunarea generală a judecătorilor a desem-
nat, deocamdată, trei membri noi ai CSM. Este vorba de Anatol 
Țurcan, Dumitru Visternicean și Tatiana Răducanu. În cadrul 
celei de-a doua ședințe a adunării magistraților, niciun candi-
dat la funcția de membru al consiliului nu a acumulat numărul 
necesar de voturi. Consiliul Superior al Magistraturii întrunește 
12 membri.

Guvernul a avizat pozitiv Proiectul legii 
bugetului pentru anul 2014 
Guvernul a aprobat Proiectul de lege a bugetului de stat pen-

tru anul 2014. Documentul prevede venituri în sumă de aproape 
26 de miliarde de lei şi cheltuieli de circa 28 de miliarde de lei. 
Astfel, deficitul prognozat s-ar cifra în jurul a circa 2,5 miliarde 
de lei.  

Cele mai multe venituri în 2014 ar urma să fie încasate din 
domeniul fiscal, circa 21 829 657,7 mii lei, urmate de impozite-
le interne pe mărfuri și servicii, 17 752 696,0 mii lei. De aseme-
nea, pentru anul viitor sînt prognozate acumularea de venituri 
din granturi, care ar atinge suma de 2 335 883,9 mii lei. Dintre 
acestea, doar 9,5 milioane de lei ar urma să fie asigurate din 
surse interne, restul constituind surse externe.

La capitolul cheltuieli, cele mai multe ar urma să fie făcute 
în domeniul asigurărilor și asitenței sociale - 5 0022687,7 mii 
lei, precum și în învățămînt  - 3 421 769,2 mii lei.

Menționăm că, pentru anul 2013, Legea bugetului de stat 
a prevăzut venituri în sumă de aproape 23 de miliarde de lei şi 
cheltuieli în sumă de puțin peste 24 de miliarde de lei. 

Reforma sănătăţii, discutată în cadrul 
unui forum naţional
Medicii din toată ţara s-au întrunit în cadrul unui forum na-

ţional pentru a discuta despre implementarea reformei sănătăţii. 
Ei susţin  că este necesară optimizarea şi accesibilitatea servi-
ciilor de sănătate. 

Directorul Spitalului raional din Hînceşti, Petru Cibotaru, a 
declarat că în localitate are loc dublarea serviciilor medicale. 
Potrivit lui, și la spitalul din localitate, dar şi la centrul medi-
cilor de familie sînt procurate echipamente foarte costisitoare, 
care ar trebui să fie, de fapt, numai la o singură instituţie. 

O altă problemă abordată a fost optimizarea instituţiilor me-
dicale. Medicii consideră că mulţi pacienţi pot fi trataţi ambu-
latoriu.

Și ministrul Sănătății Andrei Usatîi este de părere că dubla-
rea serviciilor medicale dăunează sistemului sănătăţii.

Printre organizatorii celei de-a doua ediţii a Forumului Na-
ţional pentru Sănătate se numără Biroul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii din Republica Moldova şi Delegaţia Uniunii Euro-
pene în ţara noastră.

În Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost 
instalat un brad din Criuleni 
Municipalitatea a instalat deja bradul în Piaţa Marii Adu-

nări Naţionale, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Copacul are în 
jur de 18 metri înălţime şi a crescut în grădina unui locuitor 
al satului Coşerniţa, din raionul Criuleni, timp de 40 de ani. 
Şeful Asociaţiei de Gospodărie a Spaţiilor Verzi, Eliferii Haruţa, 
a menţionat că, costul copacului este de circa 15 mii de lei, iar 
pentru transportarea şi împodobirea acestuia Primăria va mai 
cheltui 15 mii de lei.

Iniţial, municipalitatea a pus ochiul pe un brad de 16 metri 
din raionul Orhei, dar în cele din urmă, a optat pentru pomul 
mai înalt.

Parlamentul a eliminat dubla 
impozitare în cazul autovehiculelor 
mixte 
De la 1 ianuarie anul viitor, proprietarii de autovehicule 

mixte nu vor mai fi impozitați dublu. Un proiect de lege în acest 
sens a fost adoptat, recent, în ședința plenului Parlamentului.

Astfel, dacă anterior, proprietarii autovehiculelor mixte erau 
nevoiți să achite taxa atît pentru transportul de pasageri, cît și 
taxa pentru transportul de mărfuri, de anul viitor aceștia vor fi 
obiectul doar unei singure impozitări.

Potrivit autorilor acestui proiect, dubla impozitare avea un 
caracter discriminatoriu și era o povoară pentru întreprinderile 
mici și mijlocii (ÎMM) care preferă acest transport.

De cealaltă parte, unul din autorii proiectului, deputatul 
Anatol Arhire, a recunoscut că eliminarea dublei impozitări va 
duce la prejudicierea bugetului statului. ,,La momentul actual, 
există circa 5700 de astfel de unități de transport. S-a preconi-
zat acumularea la buget a 8 mil. de lei. Potrivit ultimelor date, 
impozitarea s-a produs în circa 70 la sută din cazuri, s-au acu-
mulat aproximativ 7 milioane lei. Bugetul statului va avea un 
prejudiciu de circa 3 milioane de lei, ceea ce reprezintă o cifră 
nesemnificativă”, a spus acesta.

Astăzi, în țară activează peste 17 mii de ÎMM-uri.

C omisia Europeană a 
lansat un plan menit 

să ajute statele membre ale 
UE să combată abuzurile pri-
vind dreptul la libera circula-
ţie. Acesta cuprinde cinci mă-
suri şi relevă responsabilitatea 
comună a statelor membre şi 
a instituţiilor UE de a sprijini 
drepturile cetăţenilor uniunii 
de a trăi şi munci într-o altă 
ţară europeană şi propune o 
serie de acţiuni concrete care 
să permită acest lucru.

Documentul de politică 
adoptat de Executivul comu-
nitar la inițiativa comisarilor 
europeni pentru justiție, Vivi-
ane Reding, și ocuparea forței 
de muncă, Laszlo Andor, cla-
rifică drepturile cetățenilor 
UE la libera circulație și 
beneficii sociale. Acesta 
răspunde preocupărilor unor 
state membre în legătură cu 
provocările pe care mobilita-
tea o poate reprezenta pentru 
autoritățile locale.

Prima dintre măsurile 
concrete este combaterea 
căsătoriilor de conveniență, 
Comisia Europeană urmînd 
să ajute autoritățile naționale 
să implementeze reguli care 
să le permită combaterea 
potențialelor abuzuri la drep-
tul de a circula liber, pregă-
tind un manual de instrucțiuni 
în acest sens.

În al doilea rînd, Execu-
tivul de la Bruxelles anunță 

că lucrează strîns cu statele 
membre pentru a clarifica 
ce trebuie să conțină testul 
pentru stabilirea rezidenței 
habituale, urmînd a întocmi 
un ghid practic în acest sens 
pînă la sfîrșitul anului 2013. 
Criteriile stricte 
ale acestui test 
vizează să asi-
gure că cetățenii 
care nu muncesc 
pot avea acces la 
beneficiile socia-
le într-un alt stat 
membru numai 
după ce și-au 
mutat centrul de 
interes în acea 
țară, respectiv fa-
milia lor s-a mutat 
acolo.

De aseme-
nea, Comisia 
Europeană dorește să ajute 
statele membre să continue 
să folosească Fondul Social 
European (FSE) pentru a fa-
cilita incluziunea socială și 
reamintește că, în perioada 
de programare pentru 2014-
2020, cel puțin 20% din alo-
carea FSE din fiecare stat 
trebuie folosită în acest sens. 
În plus, statelor de origine și 
celor de destinație li se vor 
furniza linii de orientare pen-
tru a dezvolta programe de 
incluziune socială cu sprijin 
de la FSE.

În al patrulea rînd, Co-

misia Europeană vrea să pro-
moveze schimbul de bune 
practici între autoritățile lo-
cale, pentru a implementa re-
gulile libertății de circulație 
și a răspunde provocărilor 
reprezentate de incluziunea 

socială. CE va prezenta pînă 
la sfîrşitul lui 2013 un studiu 
care evaluează impactul li-
berei circulații în șase orașe 
mari. De asemenea, primarii 
vor fi invitați, în februarie 
2014, să discute despre aces-
te provocări și să-și prezinte 
experiențele.

Nu în ultimul rînd, Co-
misia vrea să se asigure că 
legislația UE privind libera 
circulație este aplicată în 
teren. Executivul comunitar 
va stabili un modul online 
de instruire pentru a ajuta 
stafful autorităților locale să 

înțeleagă și să aplice reguli-
le privind libera circulație în 
UE. În prezent, notează Co-
misia, 47% dintre cetățenii 
UE susțin că problemele cu 
care s-au confruntat cînd 
s-au dus să muncească într-o 

altă țară din Europa sînt cau-
zate de faptul că oficialii din 
administrația locală nu sînt 
suficient de familiarizați cu 
drepturile cetățenilor UE în 
ceea ce privește libertatea de 
mișcare.

Conform unui sondaj Eu-
robarometru, dat publicității 
luni de Comisie, 88% din-
tre români sînt de acord cu 
afirmația că, libera circulație 
a muncitorilor aduce benefi-
cii economiei lor. România 
este urmată de Finlanda şi 
Bulgaria (79%), Lituania 
(78%).

R epublica Mol-
dova va primi 

30 de mil. de euro de la 
UE pentru a îndeplini 
precondițiile semnării 
Acordului de Asociere. 
Parlamentul a ratificat,  
în acest sens, Acordul 
de finanțare privind Pro-
gramul-cadru de suport al 
acordurilor curente și vi-
itoare dintre ţara noastră 
şi UE.

Programul-cadru de 
suport al acordurilor afla-
te în desfășurare și cele 
viitoare, dintre Republica 
Moldova și UE, va per-
mite realizarea mai mul-
tor proiecte Twinning, 
TAIEX, SIGMA și va oferi asistență tehnică în valoare de 30 
de mil. de euro.

Acordul de finanțare 
are o perioadă de 7 ani și 
va implica angajamente 
financiare din partea Gu-
vernului de la Chișinău 
doar pentru componen-
ta investițională, care 
reprezintă 20 la sută 
contribuție la bugetul de 
stat.

Scopul programu-
lui este consolidarea 
instituțională și îndepli-
nirea precondițiilor ne-
cesare semnării Acordu-
lui de Asociere, crearea 
Zonei de Liber Schimb 
şi avansarea spre regi-
mul liberalizat de vize. 

Acordul a fost criti-
cat de opoziţia parlamentară, care a și votat împotriva ratifi-
cării acestuia.

S ummitul de la Vilnius reprezintă începutul unui nou 
proces în relațiile UE-Republica Moldova, iar șansa 

ca liberalizarea regimului de vize să devină realitate pe par-
cursul anului 2014 este foarte mare. Declarațiile au fost fă-
cute de ambasadorul Germaniei la Chișinău, Matthias Meyer, 
într-un interviu televizat. Oficialul a dat asigurări că Germa-
nia va susține eforturile de integrare europeană a Moldovei 
prin diverse modalități, inclusiv prin acordarea de fonduri 
europene.

,,Ştiu că raportul de succes necesar pentru liberalizarea 
regimului de vize va fi apreciat pozitiv de către Comisia Eu-
ropeană în noiembrie. Aceasta înseamnă că, şansa ca liberali-
zarea regimului de vize să devină realitate pe parcursul anului 
viitor este foarte mare. Şi pot să vă spun că noi, germanii, 
ne vom implica cu fermitate, pentru ca începînd cu anul vii-
tor, moldovenii să poată călători fără viză în UE”, a spus M.    
Meyer.

În același timp, oficialul german a ținut să precizeze că 
cetățenii moldoveni trebuie să aibă o perspectivă realistă în 
ceea ce privește avantajele pe care le va aduce semnarea celor 
două acorduri cu UE.

,,Aşteptările moldovenilor în ceea ce priveşte schimbarea 
imediată a realităţilor după parafarea ambelor acorduri nu ar 
trebui să fie prea mari. Asocierea şi comerţul liber se află la 
începutul proceselor care ar trebui să producă o schimbare a 
condiţiilor din societate pe termen mediu şi lung. Dumnea-
voastră veţi putea culege cu toţii roadele acestei munci, însă 
este necesar să conştientizaţi că progresele depind în cea mai 
mare parte de voi”,  a subliniat ambasadorul german.

Referindu-se la conflictul transnistrean, ambasadorul 
Germaniei la Chișinău a declarat că nu vede soluții pentru 
rezolvarea diferendului în viitorul apropiat. Oficialul a sub-
liniat însă că e necesar ca pozițiile ambelor părți să fie luate 
în serios. 

UE oferă Moldovei finanţare pentru îndeplinirea 
precondițiilor semnării Acordului de Asociere

Ambasador: După parafarea ambelor acorduri 
așteptările Moldovei nu ar trebui să fie prea mari

Comisia Europeană a lansat un plan de combatere a 
abuzurilor privind libera circulaţie
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Î ntreaga lume a marcat, 
recent, Ziua internaţi-

onală pentru eliminarea vio-
lenţei împotriva femeilor. În 
acest context, au fost organi-
zate acţini menite să sensibi-
lizeze opinia publică vizavi 
de fenomenul respectiv, de 
care Republica Moldova nu 
este ocolită, iar autorităţile 
au un rol determinant în ceea 
ce priveşte combaterea aces-
tul flagel. 

În mesajul său, dat publi-
cităţii  cu ocazia respectivă, 
Liliana Palihovici, vicepre-
şedinta Parlamentului Repu-
blicii Moldova, a subliniat  că 
violenţa împotriva femeilor 
este întîi de toate – înainte de 
a fi o problemă sau o epide-
mie – un lucru inacceptabil 
şi nu trebuie să existe nici 
un fel de scuze pentru vio-
lenţa aplicată de către bărbaţi 
femeilor şi fetelor, iar pre-
venirea şi combaterea ei sînt 
responsabilitatea nu doar a 
activiştilor pentru drepturile 
femeii, ci mai ales a autorită-
ţilor centrale şi locale. 

Parlamentara  a remarcat 
că, ţara noastră are o legisla-
ţie bună în domeniu, aprecia-
tă pe plan european şi interna-
ţional ca fiind chiar excelentă. 

,,Iar din anul 2010 dispunem 
şi de un mecanism de imple-
mentare a acesteia. Sîntem 
una dintre puţinele ţări din 
regiune în care violenţa îm-
potriva femeii este calificată 
drept infracţiune şi deţinem 
un cadru cuprinzător pentru 
un răspuns multi-sectorial.

Trebuie însă să mergem 
mai departe şi să eliminăm 
violenţa aplicată asupra fe-
meilor atît din viaţa cotidiană, 
cît şi din mentalitatea oame-
nilor.

În Republica Moldova 
sînt organizate acum mai 
multe acţiuni de conştienti-
zare a fenomenului violenţei 
împotriva femeii, cu generi-
cul „16 zile de acţiuni împo-
triva violenţei în bază de gen” 
şi salut implicarea primarilor 

din ţară în aceste activităţi.
Mi-aş dori ca aceste 16 

zile să ne apropie foarte mult 
de ziua în care despre violen-
ţa împotriva femeilor să vor-
bim la trecut”, menţionează 
L. Palihovici.   

Şi avocatul parlamentar 
Tudor Lazăr susţine că, apli-
carea violenţei 
faţă de femei 
este un fenomen 
ruşinos care tre-
buie  combătut cu 
fermitate. Orice 
act de violenţă 
fizică, sexuală, 
psihologică sau 
presiune econo-
mică asupra fe-
meilor are drept 
efect umilirea 
şi degradarea 
persoanei, afec-
tarea demnităţii 
ei umane.

Metoda apli-
cării violenţei 
pentru soluţio-
narea probleme-
lor în ansamblu 
şi de aplicare a 
forţei fizice, a presiunii psi-
hologice asupra femeilor în 
particular, este una primitivă 
şi nu trebuie să fie admisă în-
tr-o societate modernă în care 
egalitatea în drepturi şi şanse 
egale sînt valori incontestabi-
le, se arată într-un comunicat 
al Centrului pentru Drepturi-
le Omului (CpDOM).  

Şi deoarece există o legă-
tură directă între eliminarea 
violenţei domestice şi res-
pectarea drepturilor omului, 
domeniul în cauză intră în 
sfera de atenţie a CpDOM 
care monitorizează situaţia în 
Republica Moldova la acest 
capitol. Avocaţii parlamen-
tari îşi exprimă îngrijorarea 
în legătură cu amploarea fe-
nomenului dat în ţara noastră.

Violenţa împotriva feme-
ii în familie este un rezultat 
al inegalităţii de gen şi dis-
criminării care sînt acceptate 
so cialmente şi, astfel rămîn a 

fi pe larg nesancţionate.
Pentru eliminarea violen-

ţei în bază de gen, specialiş-
tii susţin că este nevoie de 
un complex de acţiuni care 
să includă perfecţionarea şi 
implementarea corespunză-
toare a legislaţiei în domeniu, 
fortificarea mecanismului 

instituţional prin dezvoltarea 
structurilor la nivel naţional, 
regional şi local întru asigu-
rarea coordonării, monitori-
zării şi responsabilizării pen-
tru măsurile utilizate în solu-
ţionarea cazurilor de violenţă 
în familie. Nu în ultimul rînd, 
se impun acţiuni de informa-
re a victimelor violenţei do-
mestice despre drepturile lor, 
măsurile de protecţie, servi-
ciile existente, de sporire a 
sentimentului de respect faţă 
de sine şi valorificarea dem-
nităţii femeii, în special în 
ceea ce priveşte femeile din 
mediul rural. În acest sens, 
este foarte importantă orga-
nizarea campaniilor informa-
ţionale la tema violenţei faţă 
de femei. 

Centrul pentru Drepturi-
le Omului din Moldova s-a 
antrenat  în campania inter-
naţională „16 zile de activism 
împotriva violenţei în bază 

de gen” – ediţia 2013. Astfel, 
CpDOM a editat o broşură 
la tema violenţei domesti-
ce, care este repartizată în 
cadrul activităţilor desfăşu-
rate de Instituţia naţională 
de promovare şi protecţie a 
drepturilor omului: întîlniri 
ale angajaţilor CpDOM cu 

studenţi şi elevi 
ai claselor superi-
oare (Comrat, Ba-
sarabeasca, satul 
Varniţa, raionul 
Anenii Noi), efec-
tuarea donaţiilor 
de carte pentru bi-
bliotecile şcolare 
şi publice din une-
le localităţi din 
ţară, informarea 
prin intermediul 
mass-media.

F e n o m e n u l 
violenţei faţă de 
femei poate fi 
eradicat doar cu 
eforturile comune 
ale statului şi ale 
societăţii civile, 
oamenilor din ca-
drul comunităţii, 

se mai precizează în comuni-
catul CpDOM.

Totodată, e de menționat 
că, deputaţii din Comisia 
protecţie socială, sănătate şi 
familie, Valentina Stratan şi 
Petru Ştirbate, au participat 
la Bucureşti, la Conferinţa 
regională cu genericul „Vio-
lenţa faţă de femei şi Conven-
ţia de la Istanbul”.

Evenimentul a fost orga-
nizat de Camera Deputaţilor 
din România în colaborare 
cu Reţeaua Adunării Parla-
mentare a Consiliului Eu-
ropei „Women – free from 
violence”,  relatează Dreptul  
cu referire la Direcţia Comu-
nicare şi Relaţii Publice a Le-
gislativului. 

La reuniune au participat  
deputaţi şi experţi din Româ-
nia, Bulgaria, Serbia şi Unga-
ria, membri ai Parlamentului 
European, reprezentanţi ai 
organizaţiilor internaţionale, 

dar şi ai societăţii civile. 
Scopul conferinţei rezidă 

în sporirea gradului de con-
ştientizare privind fenomenul 
violenţei împotriva femeii şi 
reafirmarea angajamentului, 
la nivel parlamentar, pentru 
prevenirea şi combaterea 
acesteia. În cadrul dezbate-
rilor au fost discutate preve-
derile Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea 
şi combaterea violenţei îm-
potriva femeilor şi a violenţei 
domestice (Convenţia de la 
Istanbul) şi identificarea so-
luţiilor pentru ca statele din 
regiune să ratifice respecti-
vul document. 

În alocuţiunea sa, Valen-
tina Stratan a vorbit despre 
fenomenul violenţei în fami-
liile din Republica Moldova, 
dar s-a referit şi la modifică-
rile operate la cadrul legisla-
tiv naţional privind combate-
rea violenţei domestice. Ea 
a menţionat, la fel, că ţara 
noastră califică fenomenul 
violenţei în familie şi violen-
ţa împotriva femeilor drept o 
problemă socială de natură 
infracţională, o încălcare gra-
vă a drepturilor fundamentale 
ale omului ce sporeşte riscu-
rile securităţii umane atît la 
nivel naţional, cît şi la nivel 
global. 

,,Prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie în Repu-
blica Moldova fac parte din 
politica naţională de ocrotire 
şi sprijinire a familiei şi re-
prezintă o importantă proble-
mă de sănătate publică. Deşi 
Moldova a înregistrat un pro-
gres în acest domeniu, există 
încă multe probleme reale 
care necesită a fi rezolvate”, 
a menţionat Valentina Stra-
tan în cadrul conferinţei. 

Datele statistice denotă 
că, violenţa în familie este la 
ea acasă în țara noastră. Iar 
femeile care au trecut prin 
astfel de experienţe afirmă 
că au fost nevoite să îndure 
necazul pentru că nu au altă 
soluţie. Astfel, două femei 

din trei din Moldova au fost 
supuse cel puţin o dată în via-
ţă violenţelor psihologice, fi-
zice şi sexuale, iar un studiu 
realizat de Biroul Naţional 
de Statistică, arată că, apro-
ximativ 60 la sută dintre fe-
mei, majoritatea din mediul 
rural,  au raportat cazuri de 
violenţă psihologică pe par-
cursul vieţii. Violenţa fizică 
pare să fie nu doar răspîndită 
pe larg, dar şi acceptată une-
ori din punct de vedere cul-
tural. Acest fapt este în mare 
măsură un rezultat al stereo-
tipurilor de gen. 

În același timp, fiecare a 
zecea femeie a menţionat că 
cel puţin o dată pe parcursul 
vieţii a suferit din cauza vio-
lenţei eco nomice.

Totodată, psihologii afir-
mă că persoanele supuse vio-
lenţei îşi pierd încrederea în 
forţele proprii şi se integrea-
ză mai greu în societate.

Şi chiar dacă avem legi 
bune, experţii din domeniul 
drepturilor omului spun că 
victimele violenţei în familie 
nu prea sînt protejate, pentru 
că, de multe ori, urmărirea 
penală este formală în astfel 
de situaţii.

La nivel de societate, 
moldovenii condamnă feno-
menul, dar spun că problema 
persistă din cauza mentalită-
ţii oamenilor. 

Precizăm că, Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat 
Legea cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în fa-
milie, care stabileşte prevede-
rile-cheie ce ţin de  violenţa în 
familie şi formele ei, defineşte 
cadrul instituţional şi respon-
sabilităţile pentru autorităţile 
competente. Legea respectivă 
mai prevede crearea centrelor 
de asistenţă a victimelor vio-
lenţei, mecanismul de soluţi-
onare a cazurilor de violenţă, 
procedura de emitere a ordo-
nanţelor de protecţie prin care 
se oferă asistenţă victimei şi 
se aplică măsuri de protecţie.

L.D.

16 zile împreună împotriva violenţei în bază de gen

P rocuratura Generală va contesta sentinţa 
Judecătoriei Centru prin care un cetăţean 

al Germaniei (membru al unui grup criminal, care 
anterior s-a eschivat de organele de drept) a fost 
condamnat la amendă de 18 mii de lei pentru or-
ganizarea migraţiei ilegale şi tentativă de scoatere 
ilegală a copiilor din ţară.

Procurorii, care au solicitat condamnarea aces-
tuia la 5 ani de detenţie, consideră pedeapsa apli-
cată inculpatului ca fiind prea blîndă pentru comi-
terea unor astfel de infracţiuni.

Potrivit Secţiei combatere trafic de fiinţe uma-
ne a Procuraturii Generale, cetăţeanul Germani-
ei, fiind membru al unui grup criminal organizat, 
urma să transporte din Republica Moldova în 
Franţa 9 cetăţeni turci, printre care şi trei minori. 
Pentru organizarea transportării la muncă în Fran-
ţa victimele achitau între 1500 şi 2000 de euro fi-
ecare.

Astfel, în ianuarie 2011, inculpatul a ascuns 
migranţii în rulota pe care o conducea şi a încer-
cat să-i treacă ilegal peste graniţa de stat. În urma 
controlului de frontieră, persoanele ascunse au 
fost depistate de grăniceri.

Procurorul a solicitat aplicarea faţă de cetăţea-
nul Germaniei a măsurii preventive arest pentru a 
exclude eschivarea acestuia de răspundere penală, 

însă la data de 18 ianuarie 2011 Judecătoria Cen-
tru a respins demersul procurorului şi l-a eliberat 
sub control judiciar. 

Încheierea respectivă a fost contestată de către 
procuror la Curtea de Apel Chişinău, însă învinu-
itul, aflîndu-se sub control judiciar, la 23 ianuarie 
2011, folosind un alt paşaport, a fugit peste hota-
re eschivîndu-se de organele de urmărire penală.  
Începînd cu anul 2011, inculpatul a fost anunţat 
în căutare internaţională, fiind ulterior reţinut şi 
extrădat autorităţilor Republicii Moldova de către 
autorităţile competente ale Sloveniei. Actualmen-
te, cetăţeanul Germaniei se află în arest preventiv.

În prezent, sînt daţi în căutare şi ceilalţi com-
plici ai inculpatului, cetăţeni străini care se află în 
afara teritoriului Republicii Moldova.

Din datele procurorilor, reiese că inculpatul 
era ajutat de o cetăţeană a Republicii Moldova, 
care avea rolul de translator şi ghid al migranţilor 
pe teritoriul ţării noastre, unde aceştia s-au aflat 
timp de cîteva zile.

Menţionăm că, femeia are la întreţinere doi 
copii minori și a fost condamnată în iulie curent la 
amendă în sumă de 18 mii de lei, pe motiv că a în-
cheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a con-
lucrat cu organul de urmărire penală, informează 
Serviciul de presă al Procuraturii Generale.

Procurorii vor contesta sentinţa aplicată unui 
cetăţean străin

Î n legătură cu avertizarea de cod galben emisă de Serviciul Hidrome-
teorologic de Stat, care a prognozat pentru această săptămînă răcirea 

bruscă a vremii și precipitații sub formă de ninsoare, Inspectoratul Naţional 
de Patrulare recomandă tuturor conducătorilor auto să-şi echipeze mijloa-
cele de transport cu pneuri destinate exploatării pentru sezonul de iarnă.

Atunci cînd carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei, auto-
vehiculele necesită echiparea obligatorie cu anvelope pe care este prezent 
marcajul „M+S”, „M.S.” sau „M&S”. Precizăm că, este interzisă exploata-
rea vehiculelor în cazul în care anvelopele nu au protectorul destinat pentru 
exploatarea pe timp de iarnă sau în cazul în care pe pneurile roţilor de 
tracţiune nu sînt instalate lanţuri antiderapante confecţionate industrial în 
acest scop.

Inspectoratul Național de Patrulare atenționează că, ignorarea acestei 
prevederi atrage după sine răspunderea contravenţională, care prevede o 
amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale, adică de la 100 la 200 de lei.

Instituţia recomandă tuturor conducătorilor auto, pentru a nu fi surprinşi 
de condiţiile rutiere nefavorabile, să-și echipeze automobilele din timp cu 
anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată și săculeț cu nisip.

Totodată, în timpul călătoriei șoferii trebuie să păstreze în trafic distanța 
de siguranță, să nu acționeze brusc mecanismele de direcție și frînare și să 
utilizeze cu precădere frîna de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu 
carosabil alunecos. Pietonii sînt rugați să respecte regulile de circulație, să 
traverseze drumul doar în locurile permise însă, la fel, cu precauţie.

Atenție şoferi! Echipați-vă 
corespunzător maşinile pentru iarnă
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C entrul pentru Drepturile 
Omului din Republica 

Moldova desfăşoară o campanie de 
promovare a toleranţei în societate, 
care prevede realizarea mai multor 
acţiuni în scopul sensibilizării opi-
niei publice. 

Una din ele este lansarea, la emi-
siunea ,,Ora copiilor”, a  concursului  
de eseuri cu genericul ,,Toleranţa 
este democraţie”.  Potrivit CpDOM, 
acesta este lansat în parteneriat cu 
IPNA Compania „Teleradio-Mol-
dova”, în scopul promovării culturii 
toleranţei, a valorilor universale de 
respect faţă de demnitatea umană, 
egalitatea în drepturi şi libertăţile 
fundamentale. Tema concursului 
vine să accentueze caracterul indis-
pensabil al atitudinii tolerante, de 
deschidere şi acceptare a diversită-
ţii într-o  societate democratică, iar 
bilanţul va fi făcut pe 10 decembrie, 
de Ziua internaţională a drepturilor 
omului.

La fel, subiectul ce ţine de com-
baterea discriminării este abordat în 
cadrul unui şir de întîlniri şi în UTA 
Găgăuzia, ale angajaţilor Reprezen-
tanţei CpDOM la Comrat cu elevi şi 
studenţi a mai multor instituţii de 
învăţămînt.

Astfel, membrii Reprezentanţei  
CpDOM din UTA Găgăuzia au avut 
deja o întrevedere  cu studenţii de 
la Universitatea de Stat din Comrat, 
în cadrul căreia au discutat mai 
multe subiecte ce ţin de necesitatea 
promovării culturii toleranţei în rîn-
dul tinerilor. Totodată, au fost abor-
date probleme care vizează relaţiile    
interetnice şi adoptarea Legii cu 
privire la egalitate. Participanţii au 
acceptat unanim ideea privind im-
portanţa unei atitudini respectuoase 
faţă de toţi membrii societăţii, stu-
dierii tradiţiilor culturale ale tuturor 
etniilor din ţara noastră, pentru dez-
voltarea armonioasă şi prosperitatea 
Republicii Moldova.

De asemenea, în cadrul campa-
niei, CpDOM a planificat desfăşura-
rea a trei reuniuni de lucru, în zone-
le de Nord, Centru şi Sud ale ţării, 
la tema: „Respectarea drepturilor 
persoanelor ce aparţin minorităţi-
lor naţionale  prin prisma Conven-
ţiei-cadru”. La aceste evenimente 
participă preşedinţi de raioane sau  
reprezentanţi ai instituţiilor publice 

raionale responsabili pentru dome-
niul respectarea drepturilor minori-
tăţilor, primari ai localităţilor unde 
locuiesc preponderent minorităţi 
etnice, precum şi reprezentanţi ai 
societăţii civile din teritoriu, dar 
şi ai autorităţilor publice centrale 
cu atribuţii în domeniul respectării 
drepturilor minorităţilor naţionale.

Astfel, una din întruniri s-a 
desfășurat în zona de Nord a țării, 
mai concret, în raionul Rîşcani şi a 
fost organizată în parteneriat cu ad-
ministraţia unităţii teritorial-adminis-
trative respective. Acest raion a fost 
selectat, ţinîndu-se cont atît de expe-
rienţa pozitivă 
în domeniu 
de care dis-
pune, cît şi de 
relaţiile bune 
de colaborare 
existente în-
tre autorităţile 
de aici şi Cp-
DOM.

La eveni-
ment au parti-
cipat, cum a şi 
fost enunţat, 
preşedinţi, vi-
cepreşedinţi  
de raioane, 
membri ai in-
stituţiilor pu-
blice raionale 
responsabili 
pentru domeniul respectarea drep-
turilor minorităţilor, reprezentanţi ai 
societăţii civile din 14 raioane din 
Nordul ţării. De asemenea, la reu-
niune au fost prezenţi şi vicepremie-
rul Tatiana Potîng, dar şi angajaţi ai 
Oficiului Naţiunilor Unite în Mol-
dova şi Biroului Relaţii Interetnice.

În alocuţiunea de deschidere, 
avocatul parlamentar Tudor Lazăr 
a menţionat că Instituţia naţională 
de protecţie şi promovare a dreptu-
rilor omului şi-a propus examinarea 
în teritoriu, mai aproape de factorii 
de decizie locali, a situaţiei în do-
meniul respectării drepturilor mino-
rităţilor etnice, într-un cadru care să 
predispună la o discuţie mai deschi-
să şi eficientă la subiectul abordat. 

În mesajul său, viceprim-mi-
nistrul Tatiana Potîng a subliniat că 
zona de Nord a Moldovei constituie 
un model de coabitare, nediscrimi-

natorie şi echitabilă, a reprezentan-
ţilor etniei majoritare şi a celor mi-
noritare. Ea a mai spus că respecta-
rea drepturilor minorităţilor etnice 
urmează a fi examinată, în special 
sub aspectele incluziunii sociale, 
egalităţii de şanse şi al dreptului la 
menţinerea şi dezvoltarea identităţii 
şi tradiţiilor culturale ale minorităţi-
lor naţionale. Din aceste puncte de 
vedere, mai sensibilă este problema 
incluziunii lingvistice a reprezen-
tanţilor etniilor, aspect din care deri-
vă şi  posibilitatea accederii acestor 
categorii de persoane la funcţii de 
conducere în organele administra-

ţiei publice – cunoaşterea limbii de 
stat sporeşte şansele de a fi promo-
vat în funcţii de administrare publi-
că. 

Făcînd referire la acţiunile în-
treprinse de  stat privind menţine-
rea şi dezvoltarea identităţii cultu-
rale a minorităţilor etnice, Tatiana          
Potînd a evidenţiat atitudinea griju-
lie a acestora faţă de reprezentanţii 
etniilor conlocuitoare. Republica 
Moldova este unicul stat din zona 
Balcanilor care are un Birou al Re-
laţiilor Interetnice, instituţie menită 
să susţină minorităţile naţionale în 
eforturile de păstrare şi dezvolta-
re a tradiţiilor culturale, integrare 
socială plenară a acestei categorii 
de persoane. Demnitarul a eviden-
ţiat că autorităţile moldoveneşti au 
creat condiţii pentru studierea de 
către minorităţile naţionale a limbii 
materne, acest moment fiind luat 

în calcul şi în cadrul procesului de 
reformare a sistemului educaţional. 
Tatiana Potînd a remarcat în con-
text exemplul pozitiv al Liceului 
teoretic din Nimoreni, Rîşcani, cu 
predare în limba ucraineană, unde 
îşi fac studiile copii de etnie ucrai-
neană din mai multe localităţi din 
zonă. Totodată, oficialul a subliniat 
că în cadrul instituţiei de învăţămînt 
respective, elevii studiază o parte 
din disciplinele şcolare în limba de 
stat. Mulţi dintre ei, după absolvire, 
îşi continuă studiile în instituţiile 
de învăţămînt din ţară  cu predare 
în limba română. Cele spuse de vi-

ceprim-ministru au fost 
confirmate ulterior de 
către directorul liceului 
nominalizat, Maria Ma-
covei, care a oferit detalii 
referitoare la proiectul-
pilot realizat în instituţia 
de învăţămînt pe care o 
conduce.

    La rîndul lor, mai 
mulţi preşedinţii de raioa-
ne din zona de Nord a ţării 
au specificat că obiective-
le unităţilor administra-
tiv-teritoriale din care fac 
parte sînt orientate şi spre 
crearea condiţiilor optime 
pentru incluziunea soci-
ală a minorităţilor etnice, 
promovarea culturii şi 
tradiţiilor lor. În context,     

preşedintele raionului Rîşcani Ion 
Parea a evidenţiat că, în raion există 
10 instituţii de învăţămînt cu predare 
în limba rusă, 20 – în limba română, 
20 mixte şi 1 – în limba ucraineană, 
anual sînt organizate diverse activi-
tăţi cultural-artistice de promovare  
a culturii şi tradiţiilor minorităţilor 
etnice, iar  în unitatea teritorial-ad-
ministrativă pe care o administrează 
există o atitudine generală tolerantă, 
de respect reciproc între etniile con-
locuitoare.

Acelaşi lucru l-a afirmat şi vi-
cepreşedintele raionului Sîngerei, 
Vitalie Tabarcea, menţionînd că, în 
unitatea sa administrativ-teritorială 
există sate populate de lipoveni, po-
lonezi, romi, cărora autorităţile le 
acordă suportul necesar. 

În acelaşi timp, reprezentanţii 
administraţiei publice raionale ţin 
sub control situaţia persoanelor de 

etnie romă care, au menţionat ei, 
solicită implicare în soluţionarea 
problemelor şcolarizării şi a docu-
mentării copiilor romi.

Potrivit liderului comunităţii 
rome, Iacob Preida, cu aceleaşi 
probleme se confruntă şi romii din 
raionul Rîşcani. El a semnalat unele 
cazuri de atitudine discriminatorie 
faţă de persoanele de etnie romă în 
localuri publice.

Problema antrenării copiilor 
romi în procesul educaţional şi a 
documentării acestora există şi în 
raionul Soroca, a informat Vladi-
mir Nicuţa, vicepreşedintele unităţii 
administrativ-teritoriale menţiona-
te. Demnitarul a relevat că în pre-
zent, situaţia la acest capitol este 
una relativ favorabilă faţă de anul 
2007, cînd în raion erau peste 400 
de copii romi fără acte de identitate. 
În unele cazuri, procesul de docu-
mentare a durat ani de zile pînă cînd 
se obţineau dovezile necesare pen-
tru perfectarea actelor. În prezent, 
se lucrează pentru documentarea a 
18 persoane de etnie romă. Vladi-
mir Nicuţă a mai estimat rezultatele 
bune obţinute în combaterea feno-
menului abandonului şcolar printre 
copii romi, fapt confirmat şi de vi-
ceprim-ministrul Tatiana Potîng.

În cadrul discuţiilor asupra aces-
tui subiect, vorbitorii au evidenţiat 
rolul mediatorilor comunitari în 
soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă persoanele de etnie romă. 
Totodată, s-a atras atenţia asupra 
oportunităţii modificării unor con-
diţii stabilite la  desemnarea media-
torilor comunitari.

Participanţii la reuniune au pre-
zentat situaţia la capitolul respecta-
rea drepturilor minorităţilor naţiona-
le în raioanele şi localităţi concrete 
din Nordul ţării, apreciind starea 
generală drept una favorabilă. Ei au 
menţionat utilitatea discuţiilor pur-
tate, exprimîndu-şi interesul pen-
tru stabilirea unor colaborări mai 
strînse cu Centrul pentru Drepturile 
Omului din Moldova. E de menţio-
nat că în funcţie de necesitate, avo-
catul parlamentar Tudor Lazăr va 
formula propuneri şi recomandări 
autorităţilor responsabile în vede-
rea ameliorării stării de lucruri pe 
segmentul dat.

C.D.

Campania privind promovarea toleranţei în Republica 
Moldova e în toi

Î ncrederea cetăţenilor în 
poliţie a crescut. Cel 

puţin aşa arată datele Barome-
trului Opiniei Publice, efectuat 
de Institutul de Politici Publi-
ce. Rata nivelului de încredere 
în poliţie a evoluat cu peste 
cinci la sută,  de la 26% în 
aprilie 2013, la 31,1% în no-
iembrie 2013. Astfel,  poliția 
se clasează pe locul 5 din 13 
în ratingul instituțiilor în care 
cetățenii Republicii Moldo-
va au încredere. Acum un an, 
nivelul încrederii în poliție 
denota 24,9%, se arată într-
un comunicat al  Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI). 

Din datele detaliate fă-
cute publice pe site-ul IPP, 
creșterea încrederii este deter-
minată de creșterea încrederii 
în rîndurile bărbaților (de la 
24% în aprilie, la 34,5% în noiembrie), prin-

tre femei aceasta rămînînd la același nivel. Se 
atestă o creștere mai accelerată în zona ur-

bană (+6,2%) decît în 
zona rurală (+3,2%). 
În ceea ce ține de 
categoriile de vîrstă, 
cea mai accentuată 
creștere e între tineri 
de 18-29 ani (+12%) 
și 30-44 ani (+8%), 
în timp ce la catego-
ria de vîrstă 45-59 de 
ani se atestă o ușoară 
scădere (-1,6%), iar 
la cetățenii de peste 
60 de ani nivelul în-
crederii în poliție a 
rămas la 30%.

Amintim că, în 
această perioadă de 6 
luni, Poliția Republi-
cii Moldova a efectu-
at mai multe campa-
nii naționale de infor-
mare – ,,Cunoaște-ți 

polițistul tău”, ,,Locuri de muncă în Poliție” 

și campanii de instruire  privind securitatea 
elevilor înainte și după vacanța de vară. De 
asemenea, au avut loc mai multe evenimente 
cu impact public, cum ar fi schimbarea uni-
formelor, lansarea Centrului de Control al 
traficului și mai multe rețineri în flagrant, pe 
urme fierbinți, a infractorilor, cu impact me-
diatic major. 

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne 
efectuează cercetări naționale, cu întrebări 
detaliate referitoare la încrederea în poliție, 
dar și în alte structuri subordonate ministeru-
lui – Poliția de Frontieră, Serviciul Protecției 
Civile și Situațiilor Excepționale, Trupele de 
Carabinieri. 

În decembrie 2013 vor fi făcute publice 
rezultatele celui de-al doilea val de cerceta-
re detaliată. În ea se vor conține și evaluarea 
percepției siguranței cetățenilor în localitatea 
lor. Rezultatele acestor cercetări sînt utilizate 
de conducerea ministerului și subdiviziunilor 
în luarea deciziilor ce țin de operațiuni, instru-
iri și campanii de informare cu impact public.

L.D.

Barometrul Opiniei Publice: Încrederea cetățenilor în poliție a crescut
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În scopul executării silite a titlului executoriu nr. 2-15980/2013,  
din 04.03.2013, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, în care 
calitatea de debitor o are Moldoveanu Nelli, executorul judecătoresc 
Maxim Romaliischi anunţă, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 
14.00, desfășurarea licitaţiei publice de vînzare a terenurilor agricole 
cu nr. cadastrale: 3123103.052; 3123205.019; 3123205.023; 
3123205.024; 3123205.025; 3123205.026; 3123205.030; 3123205.032; 
3123205.034; 3123205.041; 3123205.054; 3123205.056; 3123205.065; 
3123205.166; 3123205.168; 3123205.221; 3123205.231; 3123205.255; 
3123205.261; 3123205.274; 3123205.275; 3123205.276; 3123205.335; 
3123205.336; 3123205.337; 3123205.353; 3123205.354; 3123205.356; 
3123205.361; 3123205.362; 3123205.363; 3123205.365; 3123205.371; 
3123205.372; 3123205.374; 3123205.378; 3123205.384; 3123205.387; 
3123205.389; 3123205.392; 3123205.394; 3123205.396; 3123205.398; 
3123205.400; 3123205.405; 3123205.407; 3123205.408; 3123205.410; 
3123205.413; 3123205.414; 3123205.443; 3123205.451; 3123205.459; 
3123205.478; 3123205.480; 3123205.481; 3123205.485; 3123205.486; 
3123205.487; 3123205.488; 3123205.491; 3123205.493; 3123205.494; 
3123205.503; 3123207.001; 3123207.004; 3123207.006; 3123207.007; 
3123207.008; 3123207.009; 3123207.013; 3123207.015; 3123207.018; 
3123207.019; 3123207.020; 3123207.021; 3123207.023; 3123207.024; 
3123207.025; 3123207.026; 3123207.027; 3123207.028; 3123207.030; 
3123207.032; 3123207.035; 3123207.036; 3123207.037; 3123207.039; 
3123207.040; 3123207.041; 3123207.042; 3123207.047; 3123207.048; 
3123207.051; 3123207.052; 3123207.053; 3123207.054; 3123207.055; 
3123207.066; 3123207.069; 3123207.072; 3123207.073; 3123207.075; 
3123207.077; 3123207.079; 3123207.080; 3123207.085; 3123207.086; 
3123207.088; 3123207.089; 3123207.090; 3123207.091; 3123207.092; 
3123207.094; 3123207.099; 3123207.100; 3123207.101; 3123207.103; 
3123207.104; 3123207.105; 3123207.106; 3123207.107; 3123207.110; 
3123207.111; 3123207.112; 3123207.113; 3123207.114; 3123207.115; 
3123207.116; 3123207.117; 3123207.118; 3123207.119; 3123207.120; 
3123207.122; 3123207.123; 3123207.124; 3123207.129; 3123207.130; 
3123207.131; 3123207.132; 3123207.133; 3123207.134; 3123207.135; 
3123207.136; 3123207.140; 3123207.141; 3123207.144; 3123207.146; 
3123207.147; 3123207.151; 3123207.152; 3123207.153; 3123207.156; 
3123207.157; 3123207.158; 3123207.159; 3123207.161; 3123207.162; 
3123207.163; 3123207.166; 3123207.168; 3123207.169; 3123207.171; 
3123207.174; 3123207.175; 3123207.176; 3123207.177; 3123207.178; 
3123207.181; 3123207.182; 3123207.186; 3123207.189; 3123208.006; 
3123208.011; 3123208.012; 3123208.013; 3123208.015; 3123208.016; 
3123208.017; 3123208.021; 3123208.023; 3123208.025; 3123208.026; 
3123208.027; 3123208.028; 3123208.029; 3123208.034; 3123208.035; 
3123208.037; 3123208.039; 3123208.040; 3123208.041; 3123208.042; 
3123208.043; 3123208.044; 3123208.045; 3123208.048; 3123208.049; 
3123208.052; 3123208.053; 3123208.055; 3123208.056; 3123208.057; 
3123208.058; 3123208.061; 3123208.062; 3123208.068; 3123208.072; 
3123208.073; 3123208.074; 3123208.075; 3123208.076; 3123208.077; 
3123208.078; 3123208.080; 3123208.082; 3123208.086; 3123208.087; 
3123208.088; 3123208.089; 3123208.094; 3123208.096; 3123208.102; 
3123208.105; 3123208.106; 3123208.107; 3123208.109; 3123208.110; 
3123208.112; 3123208.117; 3123208.118; 3123208.121; 3123208.122; 
3123208.123; 3123208.124; 3123208.129; 3123208.130; 3123208.131; 
3123208.133; 3123208.134; 3123208.139; 3123208.145; 3123208.146; 
3123208.147; 3123208.148; 3123208.151; 3123208.153; 3123208.164; 
3123208.165; 3123208.167; 3123208.171; 3123208.174; 3123208.175; 
3123208.176; 3123208.181; 3123208.182; 3123208.183; 3123208.188; 
3123208.190; 3123208.191; 3123208.192; 3123208.193; 3123208.196; 
3123208.198; 3123209.002; 3123209.003; 3123209.005; 3123209.006; 
3123209.007; 3123209.010; 3123209.015; 3123209.016; 3123209.017; 
3123209.019; 3123209.020; 3123209.028; 3123209.029; 3123209.032; 
3123209.034; 3123209.035; 3123209.037; 3123209.039; 3123209.040; 
3123209.041; 3123209.053; 3123209.059; 3123209.062; 3123209.064; 
3123209.068; 3123209.071; 3123209.072; 3123209.082; 3123209.086; 
3123209.087; 3123209.091; 3123209.092; 3123209.100; 3123209.101; 
3123209.102; 3123209.103; 3123209.104; 3123209.105; 3123209.106; 
3123209.107; 3123209.108; 3123209.109; 3123209.111; 3123209.112; 
3123209.113; 3123209.115; 3123209.116; 3123209.118; 3123209.124; 
3123209.125; 3123209.129; 3123209.132; 3123209.133; 3123209.135; 
3123209.138; 3123209.139; 3123209.145; 3123209.147; 3123209.150; 
3123209.151; 3123209.154; 3123209.155; 3123209.157; 3123209.160; 
3123209.161; 3123209.162; 3123209.163; 3123209.164; 3123209.166; 
3123209.167; 3123209.168; 3123209.171; 3123209.179; 3123209.180; 
3123209.181; 3123209.184; 3123209.187; 3123209.190; 3123209.193; 
3123209.194; 3123209.195; 3123209.196; 3123209.197; 3123209.198; 
3123209.201; 3123209.202; 3123209.203; 3123209.204; 3123209.205; 
3123209.206; 3123209.208; 3123209.210; 3123209.211; 3123209.212; 
3123209.218; 3123209.225; 3123209.228; 3123209.229; 3123209.232; 
3123209.233; 3123209.235; 3123209.236; 3123209.239; 3123209.240; 
3123209.243; 3123209.244; 3123209.248; 3123209.249; 3123209.253; 
3123209.254; 3123209.261; 3123209.267; 3123209.272; 3123209.274; 
3123209.279; 3123209.283; 3123209.284; 3123209.286; 3123209.295; 
3123209.296; 3123209.297; 3123209.298; 3123209.299; 3123209.301; 
3123209.306; 3123209.307; 3123209.313; 3123209.315; 3123209.316; 
3123209.327; 3123209.328; 3123209.335; 3123209.338; 3123209.339; 
3123209.340; 3123209.348; 3123209.349; 3123209.351; 3123209.352; 
3123209.355; 3123209.357; 3123209.358; 3123209.359; 3123209.362; 
3123209.365; 3123209.373; 3123209.374; 3123209.375; 3123209.376; 
3123209.377; 3123209.378; 3123209.379; 3123209.380; 3123209.382; 
3123209.384; 3123209.387; 3123209.392; 3123209.400; 3123209.401; 
3123209.409; 3123209.417; 3123209.421; 3123209.424; 3123209.431; 
3123209.433; 3123209.434; 3123210.001; 3123210.003; 3123210.006; 
3123210.007; 3123210.009; 3123210.010; 3123210.016; 3123210.017; 
3123210.019; 3123210.025; 3123210.029; 3123210.031; 3123210.036; 
3123210.038; 3123210.039; 3123210.041; 3123210.085; 3123210.086; 
3123210.106; 3123210.107; 3123210.109; 3123210.115; 3123210.116; 
3123210.125; 3123210.126; 3123210.133; 3123210.135; 3123210.136; 
3123210.137; 3123210.138; 3123210.139; 3123210.140; 3123210.145; 
3123210.148; 3123210.150; 3123210.156; 3123210.160; 3123210.161; 
3123210.166; 3123210.167; 3123210.168; 3123210.169; 3123210.170; 
3123210.173; 3123210.174; 3123210.176; 3123210.177; 3123210.180; 

Citaţii în judecată 3123210.181; 3123210.182; 3123210.183; 3123210.185; 3123210.186; 
3123210.187; 3123210.188; 3123210.189; 3123210.190; 3123210.194; 
3123210.202; 3123210.203; 3123210.209; 3123210.210; 3123210.213; 
3123210.214; 3123210.215; 3123210.217; 3123210.218; 3123210.221; 
3123210.222; 3123210.224; 3123210.225; 3123210.230; 3123210.233; 
3123210.239; 3123210.243; 3123210.249; 3123210.250; 3123210.251; 
3123210.252; 3123210.253; 3123210.258; 3123210.260; 3123210.265; 
3123210.266; 3123210.269; 3123210.270; 3123210.271; 3123210.272; 
3123210.275; 3123210.276; 3123210.278; 3123210.281; 3123210.282; 
3123210.283; 3123210.284; 3123210.286; 3123210.288; 3123210.289; 
3123210.291; 3123210.292; 3123210.293; 3123210.294; 3123210.296; 
3123210.297; 3123210.298; 3123210.299; 3123210.300; 3123210.301; 
3123210.305; 3123210.308; 3123210.309; 3123210.310; 3123210.312; 
3123210.315; 3123210.316; 3123210.321; 3123210.324; 3123210.325; 
3123210.327; 3123210.332; 3123210.334; 3123210.336; 3123210.340; 
3123210.341; 3123210.342; 3123210.343; 3123210.349; 3123210.350; 
3123210.351; 3123210.353; 3123210.354; 3123210.355; 3123210.356; 
3123210.363; 3123210.364; 3123210.377; 3123210.379; 3123210.381; 
3123210.382; 3123210.383; 3123210.386; 3123210.388; 3123210.389; 
3123210.390; 3123210.392; 3123210.393; 3123211.001; 3123211.005; 
3123211.006; 3123211.009; 3123211.010; 3123211.013; 3123211.014; 
3123211.015; 3123211.016; 3123211.018; 3123211.023; 3123211.024; 
3123211.033; 3123211.034; 3123211.036; 3123211.041; 3123211.044; 
3123211.051; 3123211.056; 3123211.057; 3123211.061; 3123211.067; 
3123211.068; 3123211.069; 3123211.070; 3123211.082; 3123211.088; 
3123211.092; 3123211.096; 3123211.097; 3123211.098; 3123211.099; 
3123211.100; 3123211.102; 3123211.111; 3123211.112; 3123211.113; 
3123211.141; 3123211.143; 3123211.150; 3123211.155; 3123211.156; 
3123211.157; 3123211.158; 3123211.165; 3123211.178; 3123211.179; 
3123211.181; 3123211.185; 3123211.187; 3123211.188; 3123211.198; 
3123211.215; 3123211.231; 3123211.235; 3123211.242; 3123211.252; 
3123211.256; 3123211.259; 3123211.281; 3123211.284; 3123211.307; 
3123211.326; 3123211.330; 3123211.331; 3123211.334; 3123211.335; 
3123211.338; 3123211.339; 3123211.340; 3123211.341; 3123211.343; 
3123211.354; 3123211.355; 3123211.357; 3123211.358; 3123211.364; 
3123211.365; 3123211.366; 3123212.004; 3123212.007; 3123212.008; 
3123212.009; 3123212.011; 3123212.012; 3123212.013; 3123212.018; 
3123212.026; 3123212.028; 3123211.032; 3123212.034; 3123212.035; 
3123212.040; 3123212.044; 3123212.051; 3123212.056; 3123212.057; 
3123212.058; 3123212.060; 3123212.061; 3123212.068; 3123212.069; 
3123212.075; 3123212.093; 3123212.096; 3123212.102; 3123212.105; 
3123212.106; 3123212.116; 3123212.119; 3123212.137; 3123212.138; 
3123212.141; 3123212.142; 3123212.143; 3123212.144; 3123212.145; 
3123212.147; 3123212.149; 3123212.151; 3123212.154; 3123212.155; 
3123212.156; 3123212.157; 3123212.159; 3123212.160; 3123212.161; 
3123212.162; 3123212.163; 3123212.164; 3123212.166; 3123212.167; 
3123212.180; 3123212.181; 3123212.182; 3123212.183; 3123212.184; 
3123212.185; 3123212.186; 3123212.187; 3123212.188; 3123212.189; 
3123212.190; 3123212.192; 3123212.193; 3123212.199; 3123212.202; 
3123212.204; 3123212.205; 3123212.207; 3123212.209; 3123212.210; 
3123212.211; 3123212.213; 3123212.220; 3123212.221; 3123212.222; 
3123212.223; 3123212.242; 3123212.249; 3123212.262; 3123212.263; 
3123212.268; 3123212.269; 3123212.270; 3123212.275; 3123212.277; 
3123212.278; 3123212.293; 3123212.294; 3123212.295; 3123212.296; 
3123212.297; 3123212.300; 3123212.301; 3123212.304; 3123212.305; 
3123212.308; 3123212.309; 3123212.313; 3123212.319; 3123212.333; 
3123212.338; 3123212.342; 3123212.346; 3123213.004; 3123213.010; 
3123213.011; 3123213.012; 3123213.013; 3123213.014; 3123213.018; 
3123213.019; 3123213.026; 3123213.027; 3123213.028; 3123213.029; 
3123213.034; 3123213.035; 3123213.037; 3123213.038; 3123213.043; 
3123213.044; 3123213.054; 3123213.059; 3123213.060; 3123213.063; 
3123213.064; 3123213.065; 3123213.066; 3123213.068; 3123213.075; 
3123213.078; 3123213.080; 3123213.085; 3123213.094; 3123213.096; 
3123213.097; 3123213.111; 3123213.116; 3123213.117; 3123213.118; 
3123213.121; 3123213.123; 3123213.124; 3123213.125; 3123213.126; 
3123213.129; 3123213.132; 3123213.133; 3123213.134; 3123213.136; 
3123213.137; 3123213.139; 3123213.146; 3123213.151; 3123213.160; 
3123213.169; 3123213.170; 3123213.176; 3123213.177; 3123213.179; 
3123213.181; 3123213.186; 3123213.187; 3123213.194; 3123213.195; 
3123213.198; 3123213.200; 3123213.204; 3123213.213; 3123213.214; 
3123213.232; 3123213.235; 3123213.236; 3123213.243; 3123213.245; 
3123213.247; 3123213.251; 3123213.252; 3123213.253; 3123213.254; 
3123213.260; 3123213.261; 3123213.262; 3123213.263; 3123213.264; 
3123213.265; 3123213.266; 3123213.267; 3123213.269; 3123213.271; 
3123214.002; 3123214.003; 3123214.004; 3123214.005; 3123214.007; 
3123214.008; 3123214.013; 3123214.014; 3123214.016; 3123214.018; 
3123214.019; 3123214.020; 3123214.021; 3123214.022; 3123214.023; 
3123214.024; 3123214.027; 3123214.028; 3123214.031; 3123214.035; 
3123214.036; 3123214.038; 3123214.046; 3123214.053; 3123214.058; 
3123214.062; 3123214.070; 3123214.071; 3123214.081; 3123214.082; 
3123214.083; 3123214.090; 3123214.092; 3123214.093; 3123214.095; 
3123214.098; 3123214.100; 3123214.101; 3123214.103; 3123214.105; 
3123214.112; 3123214.115; 3123214.117; 3123214.118; 3123214.123; 
3123214.124; 3123214.125; 3123214.126; 3123214.127; 3123214.131; 
3123214.132; 3123214.133; 3123214.134; 3123214.135; 3123214.136; 
3123214.137; 3123214.138; 3123214.139; 3123214.140; 3123214.141; 
3123214.144; 3123214.146; 3123214.148; 3123214.152; 3123214.153; 
3123214.158; 3123214.162; 3123214.163; 3123214.165; 3123214.166; 
3123214.167; 3123214.169; 3123214.170; 3123218.001; 3123218.002; 
3123218.013; 3123218.014; 3123218.016; 3123218.018; 3123218.025; 
3123218.026; 3123218.028; 3123218.030; 3123218.034; 3123218.038; 
3123218.039; 3123218.046; 3123218.047; 3123218.048; 3123218.049; 
3123218.050; 3123218.052; 3123218.054; 3123218.058; 3123218.059; 
3123218.060; 3123218.066; 3123218.068; 3123218.074; 3123218.075; 
3123218.076; 3123218.078; 3123218.080; 3123218.081; 3123218.082; 
3123218.085; 3123218.089; 3123218.090; 3123218.095; 3123218.099; 
3123218.100; 3123218.101; 3123218.102; 3123218.103; 3123218.104; 
3123218.105; 3123218.108; 3123218.111; 3123218.112; 3123218.118; 
3123218.119; 3123218.120; 3123218.122; 3123218.136; 3123218.137; 
3123218.138; 3123218.139; 3123218.140; 3123218.142; 3123218.143; 
3123218.144; 3123218.147; 3123218.156; 3123218.165; 3123218.166; 
3123218.171; 3123218.172; 3123218.174; 3123218.176; 3123218.177; 
3123218.197; 3123218.199; 3123218.203; 3123218.206; 3123218.207; 
3123218.218; 3123218.221; 3123218.224; 3123218.225; 3123218.235; 

3123218.237; 3123218.240; 3123218.242; 3123218.243; 3123218.245; 
3123218.246; 3123218.248; 3123218.250; 3123218.251; 3123218.254; 
3123218.266; 3123218.267; 3123218.270; 3123218.271; 3123218.272; 
3123218.274; 3123218.275; 3123218.277; 3123218.278; 3123218.298; 
3123218.300; 3123218.307; 3123218.310; 3123218.315; 3123218.316; 
3123218.317; 3123218.321; 3123218.322; 3123218.324; 3123218.325; 
3123218.338; 3123218.345; 3123218.346; 3123218.347; 3123218.348; 
3123218.349; 3123218.352; 3123218.353; 3123218.356; 3123218.357; 
3123218.361; 3123218.362; 3123218.366; 3123218.374; 3123218.378; 
3123218.379; 3123218.380; 3123218.381; 3123218.382; 3123218.384; 
3123218.385; 3123218.386; 3123218.393; 3123218.397; 3123218.401; 
3123218.402; 3123218.403; 3123218.405; 3123218.406; 3123218.407; 
3123218.412; 3123218.415; 3123218.416; 3123218.417; 3123218.420; 
3123218.421; 3123218.423; 3123218.424; 3123218.428; 3123218.438; 
3123218.439; 3123218.440; 3123218.441; 3123218.442; 3123218.443; 
3123218.444; 3123218.446; 3123218.447; 3123218.449; 3123218.456; 
3123218.458; 3123218.460; 3123218.462; 3123218.464; 3123218.467; 
3123218.480; 3123218.497; 3123218.504; 3123218.511; 3123218.513; 
3123218.514; 3123218.516; 3123218.524; 3123218.527; 3123218.530; 
3123218.533; 3123218.534; 3123218.535; 3123218.536; 3123218.537; 
3123218.548; 3123218.549; 3123218.551; 3123218.552; 3123218.558; 
3123218.559; 3123218.562; 3123218.565; 3123218.567; 3123218.578; 
3123218.586; 3123218.589; 3123218.590; 3123218.594; 3123218.595; 
3123218.603; 3123218.605; 3123218.608; 3123218.609; 3123218.610; 
3123218.612; 3123218.614; 3123218.616; 3123218.618; 3123218.626; 
3123218.627; 3123218.628; 3123218.629; 3123218.630; 3123218.631; 
3123218.633; 3123218.637; 3123218.638; 3123218.639; 3123218.641; 
3123218.642; 3123218.658; 3123218.659; 3123218.661; 3123219.001; 
3123219.002; 3123219.003; 3123219.012; 3123219.013; 3123219.014; 
3123219.015; 3123219.016; 3123219.018; 3123219.022; 3123219.023; 
3123219.024; 3123219.030; 3123219.032; 3123219.033; 3123219.044; 
3123219.052; 3123219.054; 3123219.055; 3123219.056; 3123219.057; 
3123219.058; 3123219.064; 3123219.079; 3123219.082; 3123219.094; 
3123219.096; 3123219.097; 3123219.099; 3123219.104; 3123219.105; 
3123219.112; 3123219.113; 3123219.116; 3123219.118; 3123219.122; 
3123219.125; 3123219.126; 3123219.127; 3123219.128; 3123219.130; 
3123219.131; 3123219.133; 3123219.134; 3123219.140; 3123219.141; 
3123219.143; 3123219.149; 3123219.153; 3123219.155; 3123219.160; 
3123219.161; 3123219.162; 3123219.163; 3123219.165; 3123219.167; 
3123219.172; 3123219.173; 3123219.177; 3123219.178; 3123219.179; 
3123219.180; 3123219.186; 3123219.188; 3123219.191; 3123219.192; 
3123219.193; 3123219.194; 3123219.196; 3123219.202; 3123219.203; 
3123219.204; 3123219.205; 3123219.207; 3123219.215; 3123219.220; 
3123219.222; 3123219.223; 3123219.227; 3123219.231; 3123219.233; 
3123219.234; 3123219.235; 3123219.237; 3123219.238; 3123219.239; 
3123219.240; 3123219.244; 3123219.245; 3123219.246; 3123219.249; 
3123219.252; 3123219.254; 3123219.255; 3123219.256; 3123219.262; 
3123219.263; 3123219.266; 3123219.267; 3123219.268; 3123219.269; 
3123219.270; 3123219.271; 3123219.272; 3123219.273; 3123219.274; 
3123219.278; 3123219.279; 3123219.280; 3123219.281; 3123219.286; 
3123219.287; 3123219.289; 3123219.290; 3123219.291; 3123219.292; 
3123219.300; 3123219.301; 3123219.306; 3123219.315; 3123219.320; 
3123219.324; 3123219.325; 3123219.326; 3123219.327; 3123219.330; 
3123219.331; 3123219.335; 3123219.336; 3123219.337; 3123219.338; 
3123219.343; 3123219.344; 3123219.348; 3123219.349; 3123219.350; 
3123219.352; 3123219.353; 3123219.354; 3123219.355; 3123219.356; 
3123219.358; 3123219.365; 3123219.367; 3123219.368; 3123219.373; 
3123219.388; 3123219.389; 3123219.393; 3123219.395; 3123219.396; 
3123219.397; 3123219.399, amplasate în r-nul Criuleni, sat.  Corjova, 
extravilan, şi terenurile agricole cu nr. cadastrale: 3152101.025; 
3152101.031; 3152101.042; 3152101.051; 3152101.052; 3152101.053; 
3152101.055; 3152101.056; 3152101.058; 3152101.071; 3152101.072; 
3152101.073; 3152101.074; 3152101.103; 3152101.104; 3152101.114; 
3152101.115; 3152101.123; 3152101.124; 3152101.126; 3152101.128; 
3152101.137; 3152101.140; 3152101.142; 3152101.144; 3152101.145; 
3152101.146; 3152101.149; 3152101.151; 3152101.153; 3152101.154; 
3152101.155; 3152101.156; 3152101.157; 3152101.159; 3152101.160; 
3152101.161; 3152101.162; 3152101.164; 3152101.166; 3152101.220; 
3152101.260; 3152101.267; 3152101.271; 3152101.272; 3152101.286; 
3152101.291; 3152101.293; 3152101.294; 3152101.295; 3152101.296; 
3152101.298; 3152101.305; 3152101.306; 3152101.307; 3152101.308; 
3152101.309; 3152101.310; 3152101.311; 3152101.314; 3152101.320; 
3152101.323; 3152101.325; 3152101.326; 3152101.327; 3152101.329; 
3152101.330; 3152101.331; 3152101.332; 3152101.333; 3152101.334; 
3152101.335; 3152101.336; 3152101.337; 3152101.338; 3152101.343; 
3152101.348; 3152101.349; 3152101.350; 3152101.351; 3152101.354; 
3152101.356; 3152101.357; 3152101.358; 3152101.359; 3152101.361; 
3152101.370; 3152101.374; 3152101.375; 3152101.376; 3152101.377; 
3152101.378; 3152101.383; 3152101.384; 3152101.390; 3152101.391; 
3152101.392; 3152101.393; 3152101.397; 3152101.401; 3152101.405; 
3152101.407; 3152101.408; 3152101.411; 3152101.412; 3152101.418; 
3152101.420; 3152101.422; 3152101.423; 3152101.425; 3152101.426; 
3152101.430; 3152101.431; 3152101.432; 3152101.433; 3152101.437; 
3152101.438; 3152101.441; 3152101.443; 3152101.446; 3152101.449; 
3152101.451; 3152101.452; 3152101.453; 3152101.454; 3152101.455; 
3152101.458; 3152101.459; 3152102.050; 3152102.051; 3152102.067; 
3152102.068; 3152102.069; 3152102.152; 3152102.158; 3152102.170; 
3152102.223; 3152102.234; 3152102.237; 3152102.241; 3152102.251; 
3152102.273; 3152102.282; 3152102.301; 3152102.303; 3152102.307; 
3152102.309; 3152102.311; 3152102.314; 3152103.609; 3152107.040; 
3152107.051; 3152107.170; 3152107.246; 3152107.269; 3152107.419; 
3152108.120; 3152108.128; 3152108.129; 3152108.139, amplasate în 
r-nul Criuleni, sat.  Slobozia-Duşca, extravilan, ce aparţin cu drept de 
proprietate cet.  Moldoveanu Nelli.

Preţul iniţial de vînzare a bunurilor este de 4 022 084,80 lei.
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv la 

contul special al Biroului executorului judecătoresc Maxim Romaliischi: 
cod fiscal 43281018, BC „Victoriabank” S.A. VICBMD2X463, Fil. nr. 
20, nr. 2224820267, cu o (una) zi înainte de data desfăşurării  licitaţiei, 
cîte 5% din costul sumei de start de - 4 022 084,80 lei şi taxa de participare 
de 60 lei. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare va 
începe la ora 13.00 şi se va încheia la ora 13.50. Licitaţia va avea loc 
în incinta Biroului executorului judecătoresc Maxim Romaliischi, pe 
adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă nr. 39, la data de 18 decembrie 
2013, ora 14.00. Relaţii la tel: 74-07-56; 068401175.

Executor judecătoresc                   Maxim Romaliischi



Dreptul6 Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Care este modul de plată pentru transportul 
deşeurilor menajere solide şi lichide ?

Valeria Uncuţă,
mun. Chişinău

Conform punctului 15 
din Regulamentul cu pri-
vire la modul de prestare  
şi achitare a serviciilor lo-
cative, comunale şi ne-
comunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apar-
tamentelor şi condiţii-
le deconectării acestora  
de la/reconectării la sisteme-
le de încălzire şi alimentare 
cu apă, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 191,  din 
19.02.2002,    plata pentru 
transportul deşeurilor mena-
jere solide se calculează pen-
tru o persoană şi se percepe 
în baza normelor şi tarifelor 
stabilite, conform conturi-
lor (chitanţelor), prezentate 
de prestatorul de servicii, 

şi contractelor încheiate în 
mod obligatoriu cu toţi con-
sumatorii, inclusiv cu pro-
prietarii caselor individuale, 
cu proprietarii şi locatarii 
încăperilor cu altă destinaţie 
decît cea de locuinţe, ane-
xate sau înglobate în/la blo-
curile locative, precum şi a 
întreprinderilor amplasate 
pe teritoriul aflat în folosinţa 
gestionarului blocului loca-
tiv. Plata pentru transportul 
deşeurilor menajere lichide 
se efectuează pentru canti-
tatea transportată de facto.   
Întreprinderea care transpor-
tă deşeurile menajere solide 
şi lichide asigură securitatea 
sanitară şi epidemiologică pe 
teritoriul localităţii.

VINerI, 29 NoIembrIe 2013

 La solicitarea cititorilorl

R egulamentul privind 
retribuirea muncii 

pentru anumite categorii de 
salariaţi cărora li se stabileş-
te durata redusă a timpului de 
muncă, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr.1254, din 
15 noiembrie 2004, regle-
mentează condiţiile specifice 
de retribuire a muncii catego-
riilor de angajaţi cărora, con-
form art.96 al Codului mun-
cii nr. 154-XV, din 28 martie 
2003, în funcţie de vîrstă, de 
starea sănătăţii, de condiţiile 
de muncă sau efortul inte-
lectual şi psihoemoţional, li 
se stabileşte durata redusă a 
timpului de muncă. 

În domeniul expus, actul 
menţionat stabileşte urmă-
toarele reguli: 

Durata săptămînală re-
dusă a timpului de muncă se 
stabileşte:

– salariaţilor în vîrstă de la 
15 la 16 ani - 24 ore;

– salariaţilor în vîrstă de la 
16 la 18 ani - 35 ore;

– salariaţilor care activea-
ză în condiţii de muncă vă-
tămătoare, la lucrările şi 
locurile de muncă incluse în 
nomenclatorul aprobat de 
Guvern - 35 ore;

– invalizilor de gradul I şi 
II - 30 ore;

– cadrelor didactice - de la 
18 pînă la 35 ore;

– personalului medical - 
de la 30 pînă la 35 ore;

 – salariaţilor care îmbină 
munca cu studiile în institu-
ţiile de învăţămînt superior 
şi mediu de specialitate - 35 
ore.

Durata săptămănală re-
dusă a timpului de mun-
că reprezintă, pentru catego-
riile sus-numite de salariaţi, 
durata deplină a muncii şi 
urmează a fi retribuită în 
acelaşi cuantum ca şi munca 
salariaţilor al căror  timp de 
muncă constituie 40 de ore 
pe săptămînă.

Salariaţilor în vîr-
stă de pînă la 18 ani, sala-
riul de bază li se determi-
nă după cum urmează:

– în cazul salarizării pe uni-
tate de timp - prin  înmulţirea 
salariului tarifar (de funcţie) 
pe oră, stabilit pentru adulţi, 
cu în cazul salarizării în 
acord – în baza tarifelor pen-
tru munca în acord, stabilite 
pentru salariaţii adulţi. Pentru 
timpul cu care durata muncii 
zilnice a salariaţilor minori 
se micşorează în comparaţie 
cu durata muncii zilnice a sa-
lariaţilor adulţi, angajatorul 
poate să stabilească  un spor 
la salariul tarifar. Salariaţilor 

minori din întreprinderile de 
stat şi din instituţiile şi orga-
nizaţiile bugetare sporul la 
salariu pentru timpul cu care 
durata muncii se reduce se 
plăteşte în mod obligatoriu.

 Sporul la salariul tarifar 
pentru timpul de muncă re-
dus se plăteşte atît angaja-
ţilor salarizaţi pe unitate de 
timp, cît şi celor salarizaţi în 
acord.  În cazul săptămînii 
de lucru de 5 zile, durata 
zilnică redusă a timpului de 
muncă pentru salariaţii în 
vîrstă de la 16 pînă la 18 ani 
va constitui 7 ore, diferenţa 
săptămînală fiind de 5 ore 
(40 - 35) şi, respectiv, sporul 
la salariul tarifar se va plăti 
în mărimea unui salariu ta-
rifar orar pentru fiecare din 
cele 5 zile lucrătoare ale 
săptămînii. În cazul săptă-
mînii de 6 zile, durata zilei 
de muncă se va reduce cu o 
oră pentru primele 5 zile lu-
crătoare şi va constitui 6 ore, 
iar sîmbătă ziua de muncă nu 
se va reduce, durata ei consti-
tuind 5 ore. Respectiv, sporul 
la salariul tarifar se va plăti 
în mărimea unui salariu tari-
far orar pentru fiecare din pri-
mele 5 zile lucrătoare ale săp-
tămînii.  Pentru salariaţii în 
vîrstă de la 15 pînă la 16 ani 
sporul la salariul tarifar se va 
plăti în mărimea salariului 
tarifar pentru 3 ore în fiecare 
din primele 4 zile lucrătoa-
re ale săptămînii şi pentru 4 
ore - în ziua a cincia - în ca-
zul săptămînii de muncă de 5 
zile, iar în cazul săptămînii 
de muncă de 6 zile - în mă-
rimea salariului tarifar pentru 
3 ore în fiecare din primele 5 
zile lucrătoare şi în mărimea 
salariului tarifar - pentru o 
oră lucrată sîmbăta. 

 Salariaţilor cărora, în le-
gătură cu condiţiile de mun-
că vătămătoare, li s-a stabilit 
durata săptămînală redusă a 
timpului de muncă de 35 ore, 
salariul de bază li se stabileş-
te în funcţie de forma de sala-
rizare aplicată la întreprinde-
re.  Pentru salariaţii, a căror 
muncă este retribuită pe uni-
tate de timp, salariul tarifar 
orar se determină prin înmul-
ţirea salariului tarifar orar, 
stabilit pentru muncitorii 
cu categoria respectivă de 
calificare, cu durata norma-
lă a timpului de muncă, cu 
coeficientul egal cu raportul 
dintre durata normală a săp-
tămînii de muncă (40 ore) şi 
durata redusă a săptămînii 
de muncă (35 ore) iar pentru 
salariaţii, a căror muncă este 
retribuită în acord, salariza-

rea se efectuează conform 
normelor de producţie sau 
normelor de timp, stabilite 
cu calcularea tarifelor pentru 
munca în acord, reieşind din 
salariile tarifare recalculate, 
cu aplicarea coeficientului 
menţionat. Pentru salariaţii, 
a căror muncă este retribui-
tă cu salarii lunare, salariile 
tarifare (de funcţie) lunare 
se stabilesc în mărimea pre-
văzută pentru funcţiile re-
spective în condiţii normale 
de muncă, iar salariul orar 
se determină prin împărţirea 
salariului tarifar (de funcţie) 
lunar la 148 ore - numărul 
mediu de ore lucrătoare pe 
lună - la durata săptămînală 
redusă a timpului de muncă 
de 35 ore.

 La categoriile de salari-
aţi, a căror muncă implică un 
efort intelectual şi psihoemo-
ţional sporit, se includ per-
soanele din corpul profesoral 
al instituţiilor de învăţămînt 
universitar, a căror durată 
săptămînală a timpului de 
muncă  constituie 35 ore, ca-
drele didactice din instituţiile 
de învăţămînt preuniversitar, 
secundar profesional şi me-
diu de specialitate, a căror 
sarcină pedagogică săptă-
mînală constituie de la 18 
pînă  la 35 ore, medicii şi 
personalul medical mediu 
de specialitate, a căror săptă-
mînă de muncă constituie de 
la 30 pînă la 35 ore. Pentru 
cadrele didactice din învăţă-
mîntul preuniversitar salariul 
de bază lunar se stabileşte 
pentru sarcina pedagogi-
că corespunzătoare funcţiei 
deţinute. Astfel, un profesor 
de liceu, cu categoria 15 de 
salarizare, conform condiţii-
lor în vigoare, va dispune de 
un salariu lunar de bază de 
444 lei, stabilit pentru sarci-
na pedagogică săptămînală 
de 18 ore (3 ore pe zi), iar un 
educator dintr-o instituţie pre-
şcolară, cu aceeaşi categorie 
de salarizare, va beneficia de 
acelaşi salariu de bază lunar 
de 444 lei, avînd săptămîna 
de muncă de 35 ore (6 ore pe 
zi). În cazul în care cadrelor 
didactice li se stabileşte o 
sarcină pedagogică mai mare 
sau mai mică decît cea cores-
punzătoare funcţiei deţinute, 
salariul lunar de bază pentru 
salariatul respectiv se deter-
mină cu aplicarea formulei:

Sb = St   x   nf /nt, în care:
Sb- reprezintă salariul de 

bază lunar conform sarci-
nii  pedagogice săptămînale 
real stabilite;

St  - salariul de bază lunar 

conform sarcinii pedagogice 
săptămînale corespunzătoare 
funcţiei deţinute;

nf - sarcina  pedagogi-
că săptămînală real stabili-
tă (ore);

nt - sarcina pedagogi-
că săptămînală corespunză-
toare funcţiei deţinute.

Pentru persoanele din 
corpul profesoral al instituţi-
ilor de învăţămînt universitar, 
precum şi pentru medici şi 
personalul medical mediu 
de specialitate, salariul de 
funcţie pe oră se determi-
nă prinîmpărţirea salariului 
de funcţie lunar, cuvenit pen-
tru 169 ore, la 148 ore - în ca-
zul săptămînii de muncă de 
35 ore şi la 126,8 ore - în ca-
zul săptămînii de muncă de 
30 ore.

 Durata zilnică a timpului 
de muncă pentru invalizii de 
gradul I şi II se stabileşte de 
6 ore - în cazul săptămînii de 
muncă de 5 zile şi de 5 ore - în 
cazul săptămînii de muncă de 
6 zile. Pentru salariaţii no-
minalizaţi, în limitele duratei 
zilnice normale a timpului de 
muncă, poate fi stabilită şi o 
altă durată zilnică a timpului 
de muncă, dar cu condiţia ca 
durata săptămînală a timpului 
de muncă să nu depăşească 
30 de ore.  În cazul retribuirii 
invalizilor de gradul I şi II pe 
unitate de timp, salariul tari-
far orar se determină prin în-
mulţirea salariului tarifar orar, 
stabilit pentru muncitorii cu 
categoria respectivă de ca-
lificare cu durata normală a 
timpului de muncă, cu coefi-
cientul egal cu raportul dintre 
durata normală a săptămînii 
de muncă (40 ore) şi durata 
redusă a săptămînii de mun-
că (30 ore) iar pentru inva-
lizii de gradul I şi II, a căror 
muncă este retribuită în acord, 
salarizarea se efectuează con-
form normelor de producţie 
sau normelor de timp stabilite, 
cu calcularea tarifelor pentru 
munca în acord, reieşind din 
salariile tarifare, recalculate, 
cu aplicarea aceluiaşi coefici-
ent.  Pentru invalizii de gradul 
I şi II, a căror muncă este re-
tribuită cu salarii lunare, sa-
lariile tarifare (de funcţie) lu-
nare se stabilesc în mărimea 
prevăzută pentru funcţiile 
respective în condiţii norma-
le de muncă, iar salariul orar 
se determină prin împărţirea 
salariului tarifar (de funcţie) 
lunar la 126,8 ore - numărul 
mediu de ore lucrătoare pe 
lună cu durata săptămînală 
redusă a timpului de muncă 
de 30 ore.

Retribuirea muncii pentru salariaţii cărora li se stabileşte 
durata redusă a timpului de muncă

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Bargan Trans”, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, şos. Hînceşti, nr. 142, apt. 11, pentru data de 13 
decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea SA ,,Agroindproiect” privind încasarea datoriei.

Judecător  Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Verebcean Sorin, pentru data de 17 decembrie 2013, ora 12.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantei Crăciun Anastasia 
privind recuperarea prejudiciului material cauzat.

Judecător  Ştefan Niţă

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Petruşca Anatolie, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. 
Alba Iulia, nr. 4, apt. 28 ,,G”, pentru data de 19 decembrie 
2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Martenciuc Liuba privind desfacerea căsătoriei, încasarea pen-
siei alimentare pentru întreţinerea copiilor minori.

Judecător  Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Sentau” SRL, cu ultimul sediu: mun. Chişinău, 
str. Haltei, nr 21/3, apt. (of.) 24, pentru data de 23 decembrie 
2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,Neorama” privind încasarea datoriei.

Judecător  Djeta Chistol 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Melnic Mihail, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Trandafirilor, nr. 39, apt. 44, pentru data de 16 ianuarie 
2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea Tana-
sii Raisa şi Bogdanov Andrei către ,,Citius Grup” SRL, Melnic 
Mihail.

Judecător  Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Asigarc”, pentru data de 13 februarie 
2014, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Andronachi Orest către ÎM CIA ,,Transelit” SA privind exe-
cutarea obligaţiunilor contractuale şi încasarea prejudiciului 
material.

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

Judecător  I. Busuioc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,Lux Design” SRL, pentru data de 4 de-
cembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Vitea-
zul, nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît la acţiunea reclamantului 
IPNA ,,Teleradio Moldova” privind încasarea sumei.

Judecător  S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Dermenji Valeria”, pentru data de 23 de-
cembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Vitea-
zul, nr. 2, bir. 618) în calitate de intervenient la acţiunea recla-
mantului SRL ,,Lidi-Caravat” privind anularea ordinului.

Judecător  S. Lazari 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Garbalî Vera (Garbalî Mihai), cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Sf. Vineri, nr. 80, pentru data de 24 decem-
brie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA către Garbalî Vera privind înca-
sarea sumei.

Judecător       Nadejda Mazur
www

Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Cotelea Andrei Ion, cu ultimul 
domiciliu: satul Oneşti, Străşeni, pentru data de 19 decembrie 
2013, ora 11.15, la şedinţa de judecată (or. Străşeni, str. Ştefan 
cel Mare, nr. 98, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-1130/13, la cererea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător       Igor Chiroşca    
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Grăghilă Ala, pentru data de 19 decembrie 2013, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala de şedinţe 
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. Malai Aliona, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. Valea Crucii, nr. 22, apt. 144, pentru data de 19 decem-
brie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile nr. 2-263/12, la cererea Cetea Alexei către: Şaba-
lina Elvira, Malai Aliona privind recunoaşterea succesorului 
nedemn.

Judecător                               Svetlana Garştea-Bria 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Golomoz Dinu, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Cău-
şeni, str. G. Coşbuc, nr. 19, pentru data de 19 decembrie 2013, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
nr. 2-3511/13, la cererea cet. Golomoz Mariana privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător                                     Svetlana Garştea-Bria 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cazacu Fiodor, pentru data de 19 decembrie 2013, ora 
15.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea cet. Cazacu Mariana privind desfacerea căsătoriei.

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. Pînzaru Iulia, pentru data de 23 decembrie 2013, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Pînzaru Ghe-
nadie privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Maria Ghervas
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Urzachi Vera, 
a.n. 1937; Urzachi Svetlana, a.n. 1937; Duminică Luminiţa, 
a.n. 1992, pentru data de 30 ianuarie 2014, ora 14.20, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrîţi 
la cererea de chemare în judecată depusă de APLP – 51/400 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Anghel Serghei, pentru data de 3 februarie 2014, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea depusă de Anghel 
Alexandra privind încasarea pensiei alimentare.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gamurari Tatiana, pentru data de 7 februarie 2014, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată la cererea 
depusă de OM ,,Creditactiv” SRL privind transmiterea silită în 
posesie a bunului ipotecat.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciobanu Alexan-
dra, domiciliată: mun. Chişinău, str. Voluntarilor, nr. 12, apt. 
73, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 16.45, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pî-
rît în cauza civilă intentată de APLP-54/255 privind încasarea 
datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente, în conformitate cu art.108 
CPC al RM.

 Judecător  Ion Bulhac 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bagrin Gheorghe, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. Ginta Latină, nr. 21/2, apt. 27, 
pentru data de 20 decembrie 2013, ora 9.45, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Bagrin Valentina privind împărţirea 
bunurilor în proprietate comună în devălmăşie.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente, în conformitate cu art.108 
CPC al RM.

 Judecător  Ion Bulhac 

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

solicită prezentarea cet. Uşurelu Tatiana, domiciliată: or. Or-
hei, str. Scrisul Latin, nr. 4, apt. 15, pentru data de 12 de-
cembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de 
SRL ,,Simone Service”privind încasarea prejudiciului mate-
rial.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bulac Sergiu, domiciliat: satul 
Logăneşti, Hînceşti, pentru data de 17 decembrie 2013, ora 
16.20, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 
7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1270/13, la 
cererea cet. Bulac Silvia privind stabilirea domiciliului copi-
ilor minori.

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

Judecător  Victoria Grosu 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bulat Valeriu, pentru data de 18 de-
cembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Bulat 
Tatiana privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului 
copilului minor.

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. Ţurcan Oleg, a.n. 06.05.1967, domi-
ciliat: satul Brăviceni, Orhei, pentru data de 18 decembrie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza privind desfacerea 
căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului.

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 cet. Oprea Vitalie, domiciliat: mun. 
Chişinău, str. Podul Înalt, nr. 22, apt. 40, pentru data de 19 
decembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Drochia, 
str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată la cererea cet. Oprea Ina privind încasarea 
pensiei pentru întreţinerea copilului minor, permiterea perfec-
tării actelor şi ieşirii copilului peste hotarele ţării, precum şi 
redobîndirea cetăţeniei române fără acordul tatălui.

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

Judecător  V. Zaporojan 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Duca Anatolie Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu: satul Peresecina, Orhei, pentru data de 19 decem-
brie 2013, ora 10.45, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de intervenient accesoriu în 
cauza civilă înaintată de Şchiopu Gheorghe către Primăria Pe-
resecina privind anularea titlului de autentificare.

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 reprezentantului GŢ ,,Popuşoi Iurie Nico-
lae”, pentru data de 27 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la 
cererea depusă de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd 

dosarele de executare nr. 056-543-544/13, din 01.11.2013, 
intentate întru executarea documentelor executorii nr. 2e-
3428/2013, emise de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, la 
11.09.2013 privind evacuarea SRL ,,Torais Design”, cu sediul 
în mun. Chişinău, str. Gh. Madan, nr. 46/5, apt. 111, din bi-
rourile nr. 609, amplasate în imobilul nr. 7 din str. M. Costin, 
mun. Chişinău şi respectiv privind încasarea de la SRL ,,To-
rais Design” în beneficiul ÎS ,,Institutul de Tehnică Agricolă 
,,Mecagro” a sumei totale în mărime de 62 423 lei, citează 
pentru data de 16 decembrie 2013, ora 10.00, debitorul SRL 
,,Torais Design”, c/f – 1003600100157, adresa: mun. Chi-
şinău, bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, et. 3, bir. 336, 
pentru a lua cunoştinţă de materialele dosarelor nominalizate 
şi executarea acestora, conform art.44 CE al RM, art.120 al 
Constituţiei RM.

Executor judecătoresc     Anatolie Bănărescu  

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nijnicov Evghenii, domiciliat: mun. Chişinău, or. Cricova, 
str. N. M. Spătaru, nr. 7, apt. 48, pentru data de 18 decembrie 
2013, ora 17.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Moroz Ghenadie 
privind încasarea împrumutului. 

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Foiu Ion, a.n. 30.08.1973, pentru data de 23 decembrie 2013, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 1) la acţi-
unea cet. Foiu Olga privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Oleg Melniciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bergman Sara, domiciliată: mun. Chişinău, str. A. Russo, nr. 
9/1, apt. 40, pentru data de 29 ianuarie 2014, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea CCL-7/1 privind încasarea datoriei. 

Judecător  Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ghimpu Ion, pentru data de 4 februarie 2014, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
Ghimpu Victoria privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Stella Bleşceaga 
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Todoraşco Nico-
lai, pentru data de 5 martie 2014, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea de chemare în judecată depusă de Gorobievschi Galina 
privind permiterea de ieşire-intrare din ţară a copilului fără 
acordul tatălui.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Draguţan Vladimir, a.n. 25.10.1948, domiciliat: mun. Chi-
şinău, bdul Traian, nr, 8/1, apt. 36, c/p - 0963007421244, pen-
tru data de 11 decembrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea lui Claicnet Robert privind încasarea sumei.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Sidorenco Serghei, pentru data de 13 decembrie 2013, ora 
9.10, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala de şe-
dinţe 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare 
în judecată depusă de ÎS ,,Calea Ferată din Moldova” privind 
încasarea datoriei la serviciile comunale.

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 
reprezentantului SRL ,,Intercon”, cu sediul: mun. Chişinău, 
bdul Traian, nr. 23/1, apt. 60, pentru data de 18 decembrie 
2013, ora 17.00, 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 ,,Chimutil” SA privind în-
casarea 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: Bobrov Victor Ion şi BobrovValentina, pentru data de 
19 decembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski, nr. 13, sala de şedinţe 1) în calitate de pîrîți în cau-
za 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. Smolenciuc Svetlana, pentru data de 19 decembrie 2013, 
ora 11.10, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala 
de şedinţe 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de APLP – 51/400 privind înca-
sarea 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. Bîtca Rodica Mihail, pentru data de 19 decembrie 2013, 
ora 11.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala 
de şedinţe 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de APLP – 51/400 privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
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D ieta ar pu-
tea juca 

un rol important în 
apariţia probleme-
lor legate de somn. 
Oamenii de ştiinţă 
ne învaţă ce alimen-
te să evităm înainte 
de  culcare, pentru 
a avea un somn cît 
mai odihnitor.

Alcoolul
Mulţi cred că un 

pahar cu vin poa-
te aduce relaxarea 
necesară înainte de 
culcare, însă nume-
roase studii au de-
monstrat că alcoolul 
provoacă insomnie 
în multe cazuri, 
susţine medicul 
nutriţionist Shelly 
Redmond, autoarea 
cărţii ,,Eat Well and 
Be Fabulous” (Mănîncă bine 
şi fii fabuloasă).

Deşi alcoolul poate in-
duce somnolenţa, de fapt, el 
afectează somnul REM, eta-
pă a somnului caracterizată 
prin mişcări oculare rapide 

sub pleoapele închise. Drept 
consecinţă, alcoolul trebuie 
consumat cu cel puţin două 
ore înainte de culcare. 

Apa
Apa este foarte bună 

pentru pierderea în greutate 
şi pentru sănătate în general, 

însă poate conduce la treziri 
repetate pentru a merge la 
toaletă, afectînd astfel som-
nul REM, care este cel mai 
odihnitor.

Alimente fermentate
Tiramina, un aminoacid 

care se găseşte în alimentele 

fermentate sau 
în stafide, avo-
cado şi ardei 
iuţi, acţionea-
ză ca un neu-
rotransmiţător 
şi conduce la 
creşterea nive-
lului de dopa-
mină. Astfel că, 
în cazul în care 
o persoană do-
reşte să consu-
me brînză la 
cină, aceasta ar 
trebui să fie cît 
mai proaspătă.

Produsele 
pe bază de ro-
şii

Toate ali-
mentele care 
conţin acizi, 
precum cele 
bazate pe roşii 

sau cele picante, pot cauza 
arsuri gastrice şi disconfort 
pe timpul nopţii. Shelly Red-
mond recomandă  ca oamenii 
să se ferească de acest tip de 
alimente cu cel puţin trei ore 
înainte de culcare.

Î n 1891, unul dintre primii chirurgi cardiaci din lume, 
a salvat viaţa unui om care a fost înjunghiat pe stradă. 

Pericardul (sacul protector din jurul inimii) pacientului a fost 
distrus de cuţit, iar individul era pe moarte. Doctorul H. C. 
Dalton, a scos o parte din coasta pacientului şi a cusut peri-
cardul la loc. Însă, pentru că situaţia pacientului continua să 
fie critică, doctorul a decis să îi injecteze acestuia un pic de 
wiskey, lucru care a părut că îl ajută.

Desigur, astăzi metoda „salvării” cu wiskey probabil că îi 
face ce medici să se îngrozească. Însă, chiar dacă doctorii nu 
le mai injectează pacienţilor wiskey, unii oameni continuă să 
se „trateze” singuri în acest fel. 

Un studiu realizat la un centru special pentru tratarea celor 
dependenţi de droguri a indicat că unii pacienţi au recunoscut 
că, de cîteva ori pe lună, obişnuiau să îşi injecteze alcool.

Potrivit raportului, unul dintre bărbaţii intervievaţi dorea 
ca respiraţia lui să nu miroase a alcool, iar alţii erau depen-
denţi de heroină şi le plăcea senzaţia pe care le-o dădea acul. 

Una dintre problemele injectării de alcool este legată de 

timp. Atunci cînd oamenii beau alcool, ei devin aproape ime-
diat dezinhibaţi. Însă, acesta nu este un efect al alcoolului, ci 
al faptului că ei consumă băuturi alcoolice tocmai pentru a se 
putea purta ca şi cum sînt ameţiţi. În realitate, durează între 20 
şi 60 de minute pînă cînd alcoolul ajunge din stomac în restul 
sistemului. 

În schimb, atunci cînd indivizii îşi injectează alcool, ei se 
îmbată pe loc deoarece substanţa intră imediat în fluxul san-
guin.

De asemenea, injectarea de alcool poate fi fatală. Atunci 
cînd oamenii beau în exces îşi pun la lucru stomacul şi fica-
tul. Mai exact, stomacul trimite alcoolul în restul corpului, iar 
ficatul are rolul de a-l elimina. În timpul acestui proces ce 
poate dura chiar şi o oră, corpul se poate pregăti pentru a pre-
veni intoxicarea cu alcool. În schimb, o injecţie care să trimită 
imediat în sînge alcoolul nu asigură timpul necesar corpului 
pentru prevenire.

Pe de altă parte, atunci cînd bem alcool, copul filtrează 
mulţi compuşi din băutură şi chiar şi bacteriile din ea. 

Ce s-ar întîmpla dacă ne-am administra alcool intravenos?

Angela POPIL, 
master în drept, lector universitar, USPEE 

,,Constantin Stere”
 Acest sfîrşit de toamnă subli-

mă  este  deosebit pentru o doamnă 
distinsă, cum e Angela Popil, care 
şi-a sărbătorit, recent, frumoasa 
aniversare. 

Minunatul prilej ne oferă opor-
tunitatea de a-i adresa sincere cu-
vinte de felicitare, avînd certitudi-

nea că acum, mai mult decît oricînd,  trăieşte sen-
timentul unei profunde satisfacţii sufleteşti pentru 
tot ceea ce a realizat. Iar reuşitele nu sînt puţine şi 
denotă adevărată performanţă. 

Dintotdeauna a caracterizat-o expresia  – Omul 
potrivit, la locul potrivit, pentru că este o persoană 
serioasă, hotărîtă, inteligentă… Acestea sînt doar 
cîteva dintre valorile care o disting drept o persona-
litate model demnă de urmat pentru oricine.

Sîntem ferm convinşi, că în această remarcabilă 
zi, domniei sale i-au fost adresate numeroase urări 
de bine. Noi ne alăturăm tuturor celor care i-au spus 
tradiţionalul, dar şi semnificativul La Mulţi Ani!, 
dorindu-i sănătate, să fie înconjurată mereu de oa-
meni oneşti, prieteni adevăraţi, să aibă parte de suc-
cese mari pe plan profesional şi multe bucurii pe 
plan personal!     

* * *
Ala COBĂNEANU, 

judecător, CSJ
Mult stimată doamnă Ala Cobăneanu,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne ofe-

ră şi mai mult oportunitatea de a remarca deosebitele 
calităţi ce conferă personalităţii dumneavoastră alura 
unei fiinţe demne de admiraţie, care prin asiduitate, 
cinste şi perseverenţă a atins culmi înalte.

…Şi pentru că o zi din această toamnă tîrzie vă 
aparţine în exclusivitate, vă adresăm şi noi sincere 
şi calde cuvinte de felicitare.

Vă dorim să aveţi sănătate, bucurii de la cei 
dragi inimii, noi împliniri şi succese pe măsura aş-
teptărilor.

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Adriana 
Eşanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facul-
tatea de Drept, USM; Grigore Fiodorov, doctor în drept, 
profesor universitar, Facultatea de Drept, USM; Eduard 
Serbenco, doctor în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Olga Cojocaru, judecător, Buiucani; 
Angela Ciubotaru, judecător, Cahul; Angela Revenco, 
judecător, CA Bălţi; Silvia Gîrbu, judecător, Buiucani; 
Stela Procopciuc, judecător, CA Bălţi; Marcel Juga-
nari, judecător, Călăraşi; Vitalie Cotorobai, judecător 
Hînceşti; Roman Mazureţ, judecător, Ocniţa. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

Britanicii se plîng că sînt speriaţi de vîrcolaci, 
fantome sau vrăjitoare

Britanicii se plîng tot mai des că trec prin experienţe 
paranormale. Fie că este vorba despre vîrcolaci, fantome 
sau vrăjitoare, oamenii sună îngroziţi la serviciile de urgen-
ţă şi cer ajutor. La rîndul lor, echipajele de intervenţie sînt 
nemulţumite că sînt alertate în astfel de cazuri.

O femeie a cerut ajutorul autorităţilor şi s-a plîns că 
partenerul încearcă să o vrăjească. Iar un bărbat din oraşul 
Stroud a sunat la 999 spunînd că a fost otrăvit de un satelit 
controlat de vrăjitoare, în timp ce un băiat îi anunţa pe poli-
ţişti că el însuşi este vrăjitor.

În Cheltenham salvatorii au fost alertaţi de un taxime-
trist care a cerut urgent să fie trimişi vînători de fantome 
pentru că nevastă-sa ar fi un vîrcolac şi că în cartierul lui au 
loc lucruri stranii.

Potrivit autorităţilor, aceste situaţii se întămplă, deoare-
ce unii cetăţeni petrec prea mult timp în faţa televizorului. 
Totuşi, salvatorii din Londra au avut parte de un real feno-
men ciudat. Aceştia au spart uşa unei locuinţe după ce au 

primit un apel la linia de urgenţă, dar nu le-a vorbit nimeni. 
Casa era pustie. În urma investigaţiilor s-a stabilit că pisica 
proprietarului a fost cea care a apelat 999.

Avantajele unei lămîi: Poate curăţa coşul de 
gunoi sau cuptorul cu microunde

Lămîia are avantaje uriaşe în activităţile casnice, pe lîn-
gă cele medicinale. 

Astfel, cîteva felii de lămîie pot schimba complet mi-
rosul unui coş de gunoi. Acestea trebuie lăsate cîteva ore 
în interiorul coşului, care trebuie mai apoi de spălat cu apă 
fierbinte.

De asemenea, pentru a schimba mirosul dintr-un cup-
tor cu microunde trebuie umplut un castron mic cu apă şi 
adăugate cîteva felii de lămîie. Castronul va fi introdus în 
cuptorul ce va fi pornit pentru 45 de secunde.

Totodată, o lămîie te poate scăpa şi de pisici. Pentru ca 
felinele să nu se apropie de anumite locuri din casă, obiec-
tele trebuie spălate cu o soluţie de apă cu lămîie.

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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