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Iniţiativele anticorupție 
ale Ministerului Justiției 
apreciate de experţi 
străini

(Lucian Blaga)

Persoanele cu dizabilităţi: 
Lipsite de dreptul la 
muncă şi cu o pensie de 
800 de lei

Integrarea europeană a 
Moldovei: Reforma în 
justiţie, lupta cu corupţia şi 
tactica „paşilor mărunţi” în 
dialogul cu Tiraspolul

P reşedintele Republicii Moldova Nicolae 
Timofti şi preşedintele Poloniei, Bronis-

law Komorowski au discutat despre viitorul eu-
ropean al ţării noastre şi cooperarea economică 
dintre cele două state. În cadrul vizitei 
la Chişinău, înaltul oaspete a asigurat 
că Polonia va continua să susţină Mol-
dova pe calea integrării europene.

La cîteva zile după vizita preşe-
dintelui Comisiei Europene în ţara 
noastră, la Chişinău a venit un alt 
oaspete distins. Preşedintele Poloniei 
a vizitat Moldova la invitaţia omo-
logului său moldovean. În context,                             
Nicolae Timofti a remarcat că Bro-
nislaw Komorowski este primul pre-
şedinte care ne vizitează ţara de cînd 
a intrat în funcţie şi rămîne încrezător 
în susţinerea din partea Poloniei, atît 
politică cît şi economică.

La rîndul său, Komorowski a 
evidențiat rolul de lider al Moldovei 
în Parteneriatul Estic. Preşedintele po-
lonez nu a ezitat să vorbească şi despre 
vinul moldovenesc.

Reprezentanţii delegaţiei poloneze şi oficia-
lii de la Chişinău au semnat şi un acord de cola-
borare în domeniul ştiinţei, educaţiei şi culturii. 

De asemenea, cei doi preşedinţi au participat 
la mai multe evenimente printre care şi Forul 
oamenilor de afaceri din Moldova şi Polonia. 
Totodată, Bronislaw Komorowski s-a întîlnit cu 

reprezentanţii Legislativului moldovenesc dar şi 
cu premierul Vlad Filat.

,,Discuţiile sau bazat pe întreaga agendă, a 
noastră, de colaborare, sprijinul pe care îl ofe-

ră Polonia în procesul de integrare europeană 
a R. Moldova. Ce ţine de dimensiunea econo-
mică, am trecut în revistă proiectele care sînt 
şi am constatat că aceste acţiuni care vizează 

inclusiv organizarea forurilor 
oamenilor de afaceri reprezintă 
o platformă sau o oportunitate 
pentru ca în Moldova să vină 
mai multe investiţii poloneze”, 
a menționat premierul Vlad 
Filat.

,,Polonia sprijină aspiraţiile 
Moldovei în calea sa spre Eu-
ropa şi cu mare apreciere vedem 
progresul şi eforturile depuse 
pentru a obţine un mecanism 
de regim fără vize... Observăm 
negocierile şi ritmul bun al aces-
tora cu UE, privind semnarea 
Acordului de Asociere. Dorim 
foarte mult ca acest regim fără 
vize să fie un semnal foarte clar 
că integrarea cu Vestul înseamnă 
beneficii pentru fiecare cetăţean 

în parte. Polonia nu numai că sprijină aspira-
ţiile europene ale Moldovei, dar vrea să vadă 
această ţară, în viitor, un membru al UE”, a spus 
președintele polonez.

T rebuie să fim pregătiţi să implementăm Acordul de Aso-
ciere şi în cazul în care problema transnistreană nu va fi 

rezolvată. Declaraţia a fost făcută de către şeful Delegaţiei UE 
la Chişinău Dirk Schuebel, în cadrul lansării expoziției „Asis-
tenţa Uniunii Europene în beneficiul Republicii Moldova”. Po-
trivit oficialului, regiunea transnistreană trebuie să decidă dacă 
va aplica sau nu  la Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător, ce urmează a fi semnat în 2013.

În context, D. Schuebel a menţionat că reglementarea con-
flictului transnistrean va dura şi nimeni nu aşteaptă miracole, 
dar termenul propus pentru semnarea Acordului de Asociere 
şi a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător se 
apropie, acelaşi lucru se întîmplă şi cu liberalizarea regimului 
de vize. 

„Trebuie să ne gîndim cum mai bine putem integra regiunea 
transnistreană. Desigur, cea mai bună cale de integrare a aces-
teia va fi dacă  vor decide să adere la Acordul de Liber Schimb. 
Ar fi un pas logic, deoarece companiile vor avea avantajul de 
a plăti zero taxe, zero traif pentru import”, a subliniat şeful 
Delegaţiei UE la Chişinău.

El a explicat că în caz contrar, companiile din regiunea 
transnistreană vor fi obligate să suporte consecinţele. „Pentru 
multe companii din regiunea vizată, care exportă în Europa, 
acest avantaj va fi greu de menţinut pentru că vom fi nevo-
iţi să introducem obligaţiuni vamale ce vor trebui să fie plă-
tite de aceste întreprinderi. Dacă vor decide să se alăture nu 
vor trebui să le plătească. Este simplu”, a mai adăugat Dirk                
Schuebel. 

D irectorul Serviciului de In-
formaţii şi Securitate (SIS) al 

Republicii Moldova, Mihai Balan, a 
avut, recent, o întrevedere cu un grup 
de experţi americani, reprezentanţi ai 
Departamentului Securitate Naţională 
al SUA. 

În cadrul întrevederii s-a discutat 
despre consolidarea capacităţilor in-
stituţionale ale SIS în domeniul testării 
integrităţii profesionale a ofiţerilor de 
informaţii şi securitate, inclusiv a an-
gajaţilor altor instituţii care exercită pu-
teri publice în Republica Moldova. De 
asemenea, au fost abordate aspecte pri-
vind oferirea asistenţei metodologice şi 
tehnice de către partenerii americani la 
pregătirea profesională a testatorilor de 
integritate. 

Potrivit unui comunicat al Serviciu-
lui de presă al SIS, discuţiile au avut 
loc în contextul eforturilor autorităţilor 
naţionale de a preveni acțiunile de co-
rupţie din partea anumitor categorii de 
funcţionari, abilitaţi cu puteri de men-
ţinere a ordinii de drept. 

La sfîrşitul săptămînii trecute,       
Mihai Balan a avut o serie de întreve-
deri cu reprezentanţii oficiali ai servici-
ilor de informaţii străine, acreditaţi pe 
lîngă SIS.

Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poţi zbura. Acest lucru nu prea îl ştiu oamenii, dar îl ştiu păsările. 
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Preşedintele Poloniei l-a 
asigurat pe Nicolae Timofti 
de susţinere în procesul de 

integrare europeană

Directorul SIS a 
avut o întrevedere 
cu reprezentanţii 
Departamentului 

Securitate Naţională 
al SUA

Dirk Schuebel: Acordul de Asociere va 
fi implementat, chiar dacă problema 

transnistreană nu va fi rezolvată
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Autobuzele ar putea transporta 
călătorii după noi reguli
Proiectul Codului transporturilor, care a fost trimis spre 

aprobare Guvernului, prevede cîteva schimbări ce ţin de au-
tobuze, cum ar fi: împărţirea în patru categorii de confort, 
dotarea obligatorie cu tahografe şi limitatoare de viteză.

 Clasificarea autobuzelor va fi efectuată la staţiile de testa-
re tehnică, potrivit reprezentanţilor Ministerului Transportu-
rilor. ,,Noi vom face o clasificare care se practică la nivel in-
ternaţional. Este vorba de spaţiu între scaune, dotarea unităţii 
de transport cu sisteme de frînare suplimentare, climatizoare 
şi alte elemente care ţin de confortul pasagerilor”, a declarat 
Iulian Postică, şeful  Direcţiei Transport Terestru din cadrul 
Ministerului Transporturilor.

 El susţine că preţul biletelor va fi acelaşi pentru toate ca-
tegoriile de transport. Totodată, după aprobarea noului cod, 
fiecare şofer va avea o cartelă, pe care o va introduce în ta-
hograf. Aparatul va înregistra regimul de viteză, distanţa par-
cursă, fiecare staţionare şi va anunţa timpul pauzei. Transpor-
tatorii spun că aceste prevederi îi vor determina pe şoferi să 
circule cu viteză adecvată.  ,,Ieşiţi în afara Chişinăului şi veţi 
vedea autobuzele cu ce viteză se mişcă în direcţia Bălţi, Tira-
spol, Cahul. După aceasta va fi înţeles de ce sînt necesare şi 
utilaje”, a spus Eugen Daţco, şeful Uniunii Transportatorilor 
şi Drumarilor din Moldova.

Unii şoferi nu aprobă iniţiativa autorităţilor. Prevederile 
Codului transporturilor nu se vor răsfrînge şi asupra taxime-
trelor.

De la întîi ianuarie 2013, rectorii 
universităţilor vor decide de sine 
stătător cuantumul taxelor pentru 
studii
De la întîi ianuarie 2013, rectorii universităţilor vor de-

cide de sine stătător cuantumul taxelor pentru studii. Această 
schimbare face parte din autonomia financiară a universităţi-
lor, care va fi implementată începînd cu anul viitor.

Potrivit Ministerului Educaţiei, autonomia financiară 
urmează să fie implementată în două etape. Pentru început, 
timp de doi ani, va fi simulată formula de finanţare per stu-
dent, conform unor coeficienţi de echivalare pe forme de în-
văţămînt, pe niveluri şi pe domenii. După această perioadă 
de testare, va fi aprobată formula care să acopere cheltuielile 
reale de pregătire profesională per student. 

După doi ani de testare, vor fi create două organe de con-
trol: Comisia de etică şi un consiliu care vor monitoriza cum 
s-au cheltuit banii alocaţi de stat. Comisia de etică va putea 
propune retrogradarea rectorilor, dacă se vor depista nere-
guli.

Mai mulţi rectori au declarat anterior că, se impune adap-
tarea taxelor de studii conform costurilor reale. Totodată, 
administraţiile universităţilor vorbesc despre necesitatea de 
majorare a taxelor de  cazare în cămine, pentru că preţul ac-
tual este foarte mic. 

Televiziunea publică din Moldova, 
interzisă în regiunea transnistreană
De la întîi decembrie, în regiunea transnistreană a fost 

sistată transmisiunea postului public de televiziune  Moldo-
va 1. Acesta a fost închis conform deciziei aşa numitelor au-
torităţi transnistrene.

 Măsura vine ca răspuns a refuzului Chişinăului de a 
transmite postul TV transnistrean. Cu această propunere s-a 
adresat anterior o echipă de experţi din domeniul telecomu-
nicaţiilor de la Tiraspol, însă autorităţile de la Chişinău au 
refuzat inițiativa.

Pe de altă parte, directorul interimar al Moldova 1, Efim 
Josanu, susţine că decizia luată de autorităţile din regiunea 
separatistă este una regretabilă. ,,Îmi pare rău că va fi sistată 
emisia postului nostru. Este o decizie neînţeleaptă. Va avea 
de suferit în primul rînd publicul. Cred că emisiunile noastre 
sînt populare telespectatorilor din Transnistria”, a specificat 
E. Josanu.

 De asemenea, preşedintele Asociaţiei Politologilor Inde-
pendenţi din regiunea transnistreană, Andrei Safonov, este de 
părere că această decizie îi privează pe locuitorii din Trans-
nistria de posibilitatea de a-şi alege sursele de informare. 

,,Acesta nu este primul post TV a cărui emisie va fi sistată. La 
începutul lunii noiembrie şi-a întrerupt activitatea şi Publika 
TV, un canal cu un rating foarte înalt în Transnistria”, a sub-
liniat Safonov.

 Precizăm că pe întîi noiembrie curent, postul de  tele-
viziune Publika TV, a fost exclus din rețelele de cablu din 
regiunea din stînga Nistrului.

,,Cineva trebuie să pornească com-
baterea corupţiei în această ţară”, a 
declarat ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, 
comentînd pachetul de iniţiative ,,revo-
luţionar” pentru combaterea corupţiei, 
propus de PLDM pentru dezbateri în 
Parlament. Sursa citată a spus că prin-
cipiul prezumţiei legalităţii proprietăţii, 
consfinţit în articolul 46 din Constituţie, 
nu este o indulgenţă pentru comiterea 
actelor de corupţie ale funcţionarilor 
sau implicarea acestora în metode ilici-
te de cîştigare a banilor. 

Ministrul a mărturisit că oponenţii 

îi spun Beria –  ,,este dreptul lor şi ră-
mîne pe conştiinţa lor”. ,,Prin amenda-
mentele propuse la Codul penal se in-
stituie noţiunile de ,,îmbogăţire ilicită” 
şi ,,confiscare extinsă”. Nu propunem 
începerea imediată a ,,scuturării” tutu-
ror funcţionarilor pentru a afla cîte case 
sau cîte maşini au. 

Dar dacă un funcţionar public a fost 
condamnat pentru corupţie, el poate 
şi trebuie să fie sancţionat şi material. 
Dacă acesta, fiind judecător timp de 
cinci ani cu un salariu de 7 mii de lei, 
are şapte maşini, este dator să arate de 

unde provin bunurile. Dacă nu este în 
stare – statul este în drept să confişte 
această tehnică”, a spus O. Efrim. 

Ministrul s-a arătat convins că e ne-
voie de înăsprirea sancţiunilor pentru 
acte de corupţie, inclusiv prin interdic-
ţia de a deţine funcţii publice în justiţie 
pe termen de 5-15 ani, sau pentru func-
ţionarii condamnaţi – în cazuri speciale, 
privarea pe viaţă de dreptul la activi-
tate; folosirea poligrafului la angajarea 
judecătorilor şi procurorilor; metode 
speciale de verificare a averilor funcţi-
onarilor. 

Î n  baza elaborărilor Grupului de lucru instituit prin 
Dispoziţia primului ministru în scopul combaterii 

corupției și evaziunilor fiscale, eliminării fenomenelor ce 
favorizează economia tenebră, Ministerul Finanţelor a ela-
borat un Plan de acţiuni ce cuprinde măsuri de maximizare 
a transparenţei în unele domenii ale economiei naţionale. 

Grupul de lucru instituit a avut drept sarcină elabora-
rea, pînă la 1 decembrie 2012, a unei foi de parcurs privind  
instituirea unor reglementări ce vor preîntîmpina evaziu-
nea fiscală, spălarea banilor şi creşterea  transparenţei acţi-
onariatului din asemenea domenii ale economiei naţionale 
cum ar fi: sectorul bancar, financiar nebancar, mass-media, 
energetică. 

Planul dat de acţiuni presupune aprobarea mai multor 
măsuri ce vor abilita instituțiile supraveghetoare din do-
meniile de reglementare să solicite şi să dea publicităţii 
proprietarii efectivi ai întreprinderilor (sau  cotelor  aces-
tora) din sectoarele sus-numite, indiferent de provenienţa 
geografică a acestora. Instituţiile supraveghetoare (Ban-
ca Naţională a Moldovei, Comisia  Naţională  a  Pieţei  
Financiare,  Consiliul  Coordonator  al  Audiovizualului,  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică) vor 
avea dreptul să solicite structura exhaustivă a acţionariatu-
lui unui acţionar prezent sau potenţial din domeniile regle-
mentate de acestea. 

De asemenea, norme stricte de transparenţă vor fi in-
stituite şi la utilizarea banilor publici, cum ar fi achiziţiile 
publice și activitatea economico-financiară desfășurată de 
către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu ca-
pital integral sau majoritar de stat. 

Reglementările date vor afecta în primul rînd compa-
niile ce activează în Republica Moldova, fiind  înregistrate 
în paradisuri  fiscale (aşa-zise  regimuri  off-shore). Ca şi 
ceilalţi  agenţi economici, indiferent de provenienţa  aces-
tora, companiile date vor fi obligate să-şi divulge fondato-
rii oficiali. 

Potrivit Ministerului Finanţelor, deşi informaţia divul-
gată, indiferent de rezultate, nu va servi drept motiv de 
retragere a licenţei sau a altor penalităţi (pe cînd refuzul 
de a o divulga – da), aceste reglementări noi vor da posi-
bilitatea altor instituţii, cum ar fi Ministerul  Afacerilor  In-
terne, Centrul  Naţional Anticorupţie, Inspectoratul Fiscal 
Principal, de Stat, Serviciul Vamal, și nu în ultimul rînd, 
Consiliul Concurenţei, să intervină conform competenţe-
lor, acţionînd în cele mai bune interese ale consumatorilor.

Oleg Efrim: Cineva trebuie să pornească 
combaterea corupţiei în această ţară

Norme noi de 
transparență în unele 

domenii ale economiei 
naționale și limitarea 
schemelor off-shore Ineficiența cadrului regulator și lipsa de instrumente 

efective pentru evaluarea performanțelor, auditul intern 
nefuncțional, mecanismele de administrare a patrimoniului și 
neimplementarea unor reforme în instituții. Acestea sînt cele 
mai des întîlnite probleme care generează pierderi financiare 
în instituțiile publice, depistate de Centrul analitic independent 

„Expert-Grup”, în urma analizării rapoartelor Curții de Conturi, 
emise în semestrul trei al anului.

Potrivit „Expert-Grup”, din totalul de 18 hotărîri ale Curții de 
Conturi, la doar șapte instituții auditate nu au fost depistate nere-
guli. În topul instituțiilor cu cel mai mare risc al prejudiciului este 
Academia de Științe a Moldovei care, în anul 2011, a formulat 
un subprogram pentru a justifica alocarea a 25,9 mil. lei, care de 
fapt, erau destinați altor scopuri. Totodată, AȘM a utilizat 969,1 
mii lei pentru 
elaborarea unor 
lucrări științifice 
întru preveni-
rea situațiilor 
excepționale, dar 
fără niciun rezul-
tat practic.

A doua în 
topul realizat 
de „Expert-Grup” 
este „Banca de 
Economii”, care 
a numit în funcția 
de director un 
membru al consiliului administrativ, remunerat suplimentar cu 
circa o sută de mii de lei. Totodată, BEM a dat în arendă spații 
la preț lunar de 75 de lei pentru un metru pătrat, iar în schimb a 
arendat spații cu o plată lunară de 850 lei metru pătrat. Mai mult, 
Filiala numărul 1 a băncii a cheltuit pentru arenda spațiului timp 
de trei ani, 2,5 mil. euro, în timp ce proprietarii au procurat în-
treg imobilul cu 4,7 mil. euro.

Nici măcar Direcția Generală pentru Administrarea Clădiri-
lor Guvernului nu este mai atentă la pierderea banilor publici. 
Astfel, aceasta a oferit unui agent economic un spațiu de 867 
metri pătrați, fără plată și continuînd să achite serviciile comuna-
le. Aceste costuri, plus resursele care ar fi putut fi primite pentru 
darea în arendă a spațiului, au fost estimate la circa două mili-
oane de lei.

Cu toate acestea, pînă la moment, pentru prejudiciile aduse 
unei instituții cu capital de stat, nu a fost sancționat nicio persoa-
nă, iar în Moldova nu există nicio instituție în funcțiile căreia să 
intre monitorizarea executării recomandărilor Curții de Conturi.

„Expert-Grup”: Instituțiile 
publice generează pierderi 
de milioane, dar nimeni nu 

poartă răspundere

Moldova a intrat în topul fotba-
lului european! Cei drept la 

capitolul corupţie. Ţara noastră ocupă 
locul trei în clasamentul campionate-
lor cu cele mai multe meciuri trucate, 
potrivit unui studiu în domeniul pari-
urilor.

Compania ,,Sportradar”, care se 
ocupă de cercetări în domeniul pariuri-
lor şi colaborează cu peste 400 de case 
de pariuri din lume a publicat un clasa-
ment cu cele mai corupte ţări în fotbal. 

Potrivit acesteia, în perioada iunie 

2009 - noiembrie 2012, în Moldova au 
fost înregistrate 66 de meciuri trucate, 
iar în clasamentul european ţara noas-
tră ocupă locul trei, fiind devansată doar 
de Albania şi Italia.

Moldova este urmată de Estonia, 
care are cu 20 de meciuri mai puţine 
înregistrate în perioada dată. Grecia, 
Rusia, Macedonia, Bulgaria, Letonia şi 
Lituania urmează în top.

Autoritaţile abilitate din Moldova 
nu cunosc nimic despre acest sondaj. 
Mai mult ca atît, Centrul Naţional An-

ticorupţie a suspendat investigaţiile pri-
vind meciurile trucate.

,,La noi problema este veche. Noi 
încă nu sîntem numiţi în funcţie nicio 
persoană, în afară de director. Şi pînă 
nu sîntem numiţi în funcţie, nu putem 
efectua nicio investigaţie”, spune pro-
curorul CNA, Bogdan Zumbreanu.

Investigaţiile privind trucarea me-
ciurilor de fotbal în Moldova au început 
în luna martie, iar în septembrie sediile 
a patru cluburi de fotbal au fost perche-
ziţionate.

Topul celor mai corupte campionate de fotbal din Europa: 
Moldova ocupă un loc de frunte



M inisterul Justiției a semnat, recent, 
un memorandum cu compania 

americană Cheecchi and Company Consul-
ting Inc., prin care cea din urmă se angajea-
ză să ofere Guvernului Republicii Moldova 
asistență pentru implementarea reformelor 
menite să fortifice capacitatea instituțională, 
transparența și răspunderea instituțiilor din 
sectorul Justiției.

Memorandumul, care se înscrie în cadrul 
Acordului de asistență între Guvernul State-
lor Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova pentru Programul de Consolidare 
a Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP), 
presupune, de asemenea, realizarea unui 
efort comun întru îmbunătățirea aspectelor 
organizaționale, administrative și operaționale 
ale administrării sistemului judiciar și mana-
gementului instanțelor de judecată.

Astfel, compania americană intenționează 
să realizeze o analiză funcțională a Depar-
tamentului Administrare Judecătorească, 
să întocmească profilul fiecărei instanțe 

judecătorești, să asiste aceste instituții în 
procesul de elaborare a bugetelor proprii, 
precum și să contribuie la elaborarea unui 
set de indicatori, pe care autoritățile să  le 
poată utiliza pentru a evalua performanțele 
instanțelor și ale judecătorilor. De aseme-
nea, Cheecchi and Company Consulting Inc. 
și Ministerul Justiției vor colabora pentru 
perfecționarea Programului Integrat de Ges-

tionare a Dosarelor, 
implementarea înre-
gistrării audio digitale 
a ședințelor de jude-
cată și îmbunătățirea 
portalului web al 
instanțelor de judeca-
tă. La fel, compania 
americană urmează să 
întreprindă un șir de 
activități de instruire 
în folosul sistemului 
judiciar din Moldova.

Ministrul Justiției, 
Oleg Efrim, i-a 
mulțumit directoru-
lui ROLISP, Frede-
rick Yeager, cu oca-
zia semnării acestui 

memorandum, reiterînd angajamentul de a 
susține Cheecchi and Company Consulting 
Inc. în toate activitățile pe care intenționează 
să le întreprindă în sprijinul reformei din sis-
temul judiciar moldovenesc.

La rîndul său, Frederick Yeager a re-
confirmat suportul pe care Guvernul State-
lor Unite este dispus să-l acorde Republicii 
Moldova pe calea modernizării instituțiilor 
democratice.

Clauzele Memorandumului dintre Mi-
nisterul Justiției și Cheecchi and Company 
Consulting Inc. au un termen de implemen-
tare pînă în 2016.
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Recent, în cadrul Comisiei Parlamen-
tare Securitate Națională, Apărare și 

Ordine Publică a avut loc consultarea publi-
că a Proiectului de lege cu privire la activita-
tea poliţiei şi statutul poliţistului. 

De menţionat că,  proiectul noii  legi cu 
privire la poliţie şi statutul poliţistului este 
menit să înlocuiască legea similară aprobată 
în 1990, care a servit timp de 22 de ani, dar 
care este depăşită de aşteptările cetăţenilor şi 
de transformările ce au loc în relaţia dintre 
cetăţean şi stat de la 1990 încoace.

Proiectul noii legi 
prevede continuarea şi 
accelerarea procesului 
de transformare a poli-
ţiei dintr-un organ coer-
citiv care acţionează în 
interesul statului, după 
model sovietic, într-un 
serviciu public orientat 
spre cetăţean şi respec-
tarea drepturilor omului, 
după model european (art.2(1), art.4(1)). 
Această transformare este promovată în pro-
iect prin multiple articole, inclusiv prin trans-
parenţa activităţii poliţiei, stabilirea expres a 
interdicţiei oricărui fel de tortură (art.4(2); 
menţionarea Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale şi a Codului european de eti-
că al poliţiei.

Dacă va fi aprobată, legea nouă va con-
tribui decisiv la separarea poliţiei de control 
politic, în primul rînd prin crearea Inspecto-
ratului General al Poliţiei, condus de un şef 
numit pe 5 ani (art.12(3)). Astfel, şeful poli-
ţiei nu va mai fi, de facto ministrul, o figură 
politică, ci şeful Inspectoratului de Poliţie. 
Subdiviziunile teritoriale ale poliţiei nu vor 
mai depinde de bugetele locale, ci vor fi fi-
nanţate din bugetul central (art.10).

Totodată, poliţia va avea o structură în 
care competenţele sînt clar delimitate – po-

liţia va fi constituită din poliţia criminală şi 
poliţia ordine publică (art.11(1), sub aspect 
structural, poliţia va fi organizată în Inspec-
toratul General al Poliţiei, subdiviziuni spe-
cializate şi subdiviziuni teritoriale (art.11(2).

La fel,  sînt stabilite trei practici care vor 
diminua corupţia în rîndurile poliţiei în mod 
sistematic: angajarea poliţiştilor numai prin 
concurs (art.38(2), monitorizarea stilului de 
viaţă al poliţiştilor (art.39(3)a, art.41(1) şi 
supunerea poliţiştilor la teste de integritate 
(art.40). Ultimul constă din simularea situ-

aţiilor de corupţie fără ca 
poliţistul testat să ştie.

Ca rezultat al imple-
mentării în practică a 
acestei legi, va avea loc 
demilitarizarea Ministe-
rului Afacerilor Interne, 
pentru angajaţii cărora 
gradele speciale poliţi-
eneşti nu se mai aplică. 
Angajaţii MAI devin 

funcţionari publici, iar gradele speciale se 
păstrează doar în subdiviziunile cu compe-
tenţe poliţieneşti (art.68). În acelaşi timp, în 
proiectul de lege vizat este prevăzut expres 
echivalarea gradelor speciale poliţieneşti cu 
grade de funcţionari publici, pentru cei care 
îşi păstrează funcţia.

Elaborarea acestui proiect de lege face 
parte dintr-un complex de reformă a între-
gului sistem al Ministerului Afacerilor Inter-
ne – poliţie, poliţie de frontieră, carabinieri, 
salvatori – pentru a implementa acţiunile ne-
cesare întru liberalizarea regimului de vize şi 
crearea unui sistem european de gestiune a 
afacerilor interne.

Legea este una europeană, elaborată cu 
susţinerea experţilor UE pe lîngă MAI şi 
corespunde condiţiilor privind pregătirea 
Ministerului Afacerilor Interne de finanţare 
directă de la UE deja din 2014.

Material  îngrijit de cor. DREPTUL

Iniţiativele aticorupţie 
elaborate de Ministerul 

Justiţiei au fost apreciate de 
experţi străini, fiind califica-
te, prin menirea lor, drept un 
început excelent în ceea ce 
priveşte combaterea corupţi-
ei în sistemul judiciar.

Aceasta este concluzia 
unui grup de specialişti ai 
Departamentului de Stat al 
SUA, făcută în cadrul întîlni-
rii cu conducerea Ministeru-
lui Justiţiei al Republicii Mol-
dova, în urma unui proces de 
coordonare şi expertizare a 
pachetului de legi cu privire 
la măsurile de combatere a 
corupţiei.

Potrivit unui comunicat, 
după o prealabilă evaluare, 
experţii străini au calificat 

inițiativele privind 
introducerea răspun-
derii penale pentru 
îmbogățirea ilicită și 
confiscarea extinsă 
a averilor ce nu pot 
fi justificate drept un 
excelent început, ofe-
rind, totodată, autori-
lor un șir de sugestii 
și propuneri, în baza 
experienței acumulate 
ca urmare a aplicării 
unor norme similare în 
legislația americană.

În cadrul 
discuțiilor, principa-
lul accent a fost pus 
pe proiectul Legii 
cu privire la testarea 
integrității profesiona-
le a actorilor din siste-

mul justiției. În acest 
sens, experții ame-
ricani au tras atenția 
asupra unor riscuri ge-
nerate de procedura de 
selecție a subiecților 
ce urmează a fi supuși 
testelor de integritate 
sau în ceea ce privește 
eventuale abuzuri și 
au formulat mai multe 
idei de îmbunătățire a 
proiectului la capitole 
ce privesc autorizarea 
și coordonarea testă-
rii, mijloacele și me-
todele de testare sau 
rezultatele acesteia. 

Propunerile și su-
gestiile specialiştilor 
americani vor fi sin-
tetizate, deopotrivă cu 

cele solicitate altor parteneri 
de dezvoltare și organisme 
internaționale, pentru a fi 
compilate în redacția finală 
a proiectelor de inițiative cu 
privire la măsurile de com-
batere a corupției și a celui 
privind testarea integrității 
profesionale. 

Amintim că pachetul de 
inițiative cu privire la măsu-
rile de combatere a corupției, 
precum și proiectul unei 
noi legi privind testarea 
integrității profesionale a ac-
torilor din sistemul justiției a 
fost finalizat şi urmează să 
fie expediat spre aprobare 
Guvernului pe parcursul lu-
nii decembrie. 

Cor. DREPTUL

Iniţiativele anticorupție ale Ministerului Justiției 
apreciate de experţi străini

Compania americană Cheecchi and 
Company Consulting Inc. va asista 

Ministerul Justiției în implementarea 
reformelor din sistemul judiciar

Consultare publică: Proiectul de lege 
cu privire la activitatea poliţiei 

şi statutul poliţistului

D e la 1 decembrie au intrat în vigoare 
noile certificate de înmatriculare a 

vehiculelor. Acest lucru urmează să sporeas-
că gradul de protecţie a documentelor şi să 
ajusteze cadrul naţional în domeniu la preve-
derile Directivei Consiliului Uniunii Europe-
ne. Certificatul reprezintă o cartelă de plastic 
cu dimensiunea 54x85,6 mm, în format ID-I, 
ce permite titularului exploatarea vehiculu-

lui inclusiv peste hotare.
În conformitate cu exigenţele europene, 

lista datelor din noul certificat este suplinită 
cu informaţia privind drepturile asupra uni-
tăţii de transport, perioada valabilităţii docu-
mentului, data înmatriculării, date tehnice 
(greutatea unităţii de transport, numărul de 
locuri pe scaune). Certificatului îi este atri-
buit statut de document oficial de stat, care 

confirmă înmatricularea vehiculului şi evi-
denţa acestuia în Registrul de Stat al Trans-
porturilor.

Certificatul provizoriu cu dimensiunea 
80x105mm este realizat pe suport de hîrtie, 
cu semne de protecţie, şi este eliberat inclu-
siv pentru automobilele persoanelor, care din 
considerente religioase au refuzat numărul 
de identificare de stat (IDNP). Documentul 

provizoriu permite titularului folosirea maşi-
nii doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Aplicarea noilor certificate de înmatri-
culare nu necesită cheltuieli financiare din 
bugetul de stat şi nu influenţează preţul de 
perfectare a acestora, care rămîne neschim-
bat - 190 de lei. Certificatele de înmatriculare 
de model vechi vor rămîne în uz pînă la expi-
rarea valabilităţii acestora.

Noile certificate de înmatriculare a vehiculelor au intrat în vigoare
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Reformarea Ministerului Afacerilor Interne din Republi-
ca Moldova este susţinută de către autorităţile germa-

ne şi franceze – fapt constatat în cadrul întrunirilor ministrului 
Afacerilor Interne, Dorin Recean, cu oficiali din Germania şi 
Franţa. 

Astfel, la întrunirea cu ambasadorul Republicii Federa-
le Germania în Republica Moldova, Matthias Meyer, Dorin     
Recean a apreciat pozitiv colaborarea 
stabilită între Ministerul Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova şi Mi-
nisterul Federal de Interne din Germa-
nia, subliniind importanţa consolidării 
relaţiilor bilaterale în domeniul com-
baterii criminalităţii, bazate pe recipro-
citate şi schimb de experienţă, potrivit 
unui comunicat al Direcției Informare 
și Relații cu Publicul a MAI.

Totodată, Dorin Recean a reiterat 
importanţa organizării unei astfel de 
întrevederi cu omologul său german, 
inclusiv în contextul dorinţei recipro-
ce de a intensifica cooperarea pe linia 
afacerilor interne. Ministrul a subliniat 
doleanţa Republicii Moldova de a-şi 
asuma un rol mai mare în securitatea 
regională şi de a deveni un partener de încredere pentru Eu-
ropa

La rîndul său, ambasadorul Matthias Meyer l-a informat 
pe ministru despre rezultatele discuţiilor sale cu autorităţile 
germane, inclusiv despre posibilitatea organizării unei vizite 
de lucru la Chişinău a ministrului federal de Interne al Germa-
niei, Hans-Peter Friedrich.

Excelenţa sa a menţionat că procesul de reformare a MAI 
este unul vizibil şi bine perceput de partenerii externi, iar 
Germania este disponibilă să acorde asistenţa necesară întru 
consolidarea capacităţilor instituţiei, în special în domeniul 
combaterii falsificării de documente şi desfăşurării investiga-
ţiilor. De asemenea, se examinează posibilitatea detaşării unui 
expert german pentru o perioadă de 3 luni şi acordarea asis-
tenţei în crearea unui centru pentru verificarea actelor şi a unui 
laborator de examinări informaţionale.

Matthias Meyer a reiterat faptul că autorităţile germane 
susţin reforma demarată de MAI şi sînt gata să contribuie şi pe 
viitor la consolidarea capacităţilor angajaţilor MAI.

În cadrul întîlnirii cu ataşatul de securitate internă al Ambasa-
dei Franţei la Bucureşti, detaşat şi pentru MAI al Republicii Mol-
dova, Frederic Bayard, ministrul moldovean de Interne a apreciat 
pozitiv colaborarea bilaterală în domeniul vizat, subliniind impor-

tanţa consolidării relaţiilor reciproce pe segmentul  comba-
terii criminalităţii, bazate pe colaborare intensă.

Ministrul Recean a informat ataşatul francez despre 
unele acţiuni de consolidare a capacităţilor subdiviziu-
nilor Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurate în ca-
drul procesului de reformare a instituţiei. În acest sens, 
el a evidenţiat importanţa experienţei şi suportul parte-
nerilor externi ca fiind  foarte importante pentru reali-
zarea iniţiativelor care vor permite Republicii Moldova 
să contribuie la securitatea regională şi să devină un 
partener de încredere pentru Uniunea Europeană.

În cadrul dialogului, ataşatul francez a făcut o retros-
pectivă a priorităţilor de colaborare bilaterală în viitorul 
apropiat, printre care a menţionat şi importanţa detaşării 
unui ofiţer de legătură, cu sediul permanent la Chişinău, 
pentru asigurarea interacţiunii directe cu autorităţile de 
drept din Republica Moldova şi în special cu MAI.

Oaspetele a mai subliniat  că, colaborarea cu Mi-
nisterul Afacerilor Interne, în ultimul timp, se axează pe trei 
dimensiuni prioritare: consolidarea capacităţilor Departa-
mentului Trupelor de Carabinieri, consolidarea cooperării cu 
Departamentul Poliţiei de Frontieră, precum şi asistenţa  în 
domeniul reformării Poliţiei Rutiere.

Ataşatul francez a menţionat că se doreşte organizarea unei 
întrevederi bilaterale, la nivelul miniştrilor celor două state, 
care urmează să fie discutată în cel mai scurt timp. De aseme-
nea, reprezentantul Ambasadei Franţei la Bucureşti a subliniat 
că prezenţa unui ofiţer de legătură la Chişinău va deveni mult 
mai vizibilă, cu tendinţa de a deveni permanentă.

La finele întrevederii, Frederic Bayard a reiterat faptul că 
autorităţile franceze susţin reforma demarată de MAI şi sînt 
gata să contribuie şi pe viitor la consolidarea capacităţilor an-
gajaţilor şi subdiviziunilor MAI. 

Cor. DREPTUL

Procesul de reformare a MAI susţinut 
de autorităţile germane şi franceze

Secretarul General al 
Organizaţiei Naţiu-

nilor Unite, Ban Ki-Moon, a 
adresat un mesaj cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Persoa-
nelor cu Dizabilităţi, dedicat 
inclusiv și persoanelor cu 
nevoi speciale din Moldova. 

„Persoanele cu dizabilităţi au 
un impact semnificativ asu-
pra societăţii, iar contribuţiile 
lor pot fi şi mai mari dacă 
eliminăm barierele din calea 
participării lor”, a menţionat 
Secretarul General al ONU 
în adresarea sa.

„Jocurile Paralimpice din 
anul curent ne-au reamintit 
despre potenţialul imens al 
persoanelor cu dizabilităţi de 
a mobiliza şi inspira. O fetiţă 
a scris unei campioane pa-
ralimpice medaliată cu aur: 
Felul în care depăşiţi obsta-
colele vieţii şi tindeţi spre noi 
victorii şi înălţimi în sport, 
imi dă putere şi inspiraţie”, 
se spune în mesaj.

Ban Ki-Moon a făcut şi 
un apel privind eliminarea 
discriminării şi excluziunii 

Persoanele cu dizabilităţi: Lipsite de dreptul la muncă şi cu o pensie de 800 de lei
Aproape 180 de mii de cetăţeni ai Republicii Mol-

dova sînt persoane cu dizabilităţi, 15 mii dintre aceştia 
fiind copii. Sînt statistici triste, de care, însă, ne amin-
tim mult prea rar. Şi mai gravă este, însă, soarta inva-
lizilor, care se văd nevoiţi să se descurce cu 800 de lei 
pe lună – pensia medie pe ţară. De cele mai dese ori, 
ne oprim pentru o clipă din propriile ocupaţii, ca să ne 
gîndim la aceşti oameni, o singură dată pe an, atunci 
cînd marcăm, alături de comunitatea internaţională, 
Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilităţi.

din societate a persoanelor cu 
dizabilităţi: „Sarcina noastră 
este să oferim tuturor oame-
nilor accesul egal de care au 
nevoie şi îl merită. Aceasta 
va contribui la crearea unei 
lumi mai bune pentru noi 
toţi. Împreună, trebuie să 
tindem să realizăm obiecti-
vele Convenţiei ONU pri-
vind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi: să eliminăm 
discriminarea şi excluziunea 
şi să creăm societăţi care res-
pectă diveristatea şi incluziu-
nea”.

În acest context, în 2013, 
Adunarea Generală a ONU 
va organiza o reuniune la ni-
vel înalt privind dizabilitatea 
şi dezvoltarea. „Această în-
trunire va veni să completeze 
acţiunile comunităţii interna-
ţionale de a promova o agen-
dă pentru dezvoltare după 
2015, care creează oportuni-
tăţi de asigurare a includerii 
drepturilor, îngrijorărilor şi 
contribuţiilor persoanelor cu-
dizabilităţi în acest proces”, a 
precizat Ban Ki-Moon.

De Ziua Internaţională a 
Persoanelor cu Dizabilităţi  
şi în Moldova au avut loc 
mai multe activităţi. Asoci-
aţia Obştească ,,Pro Tineret” 
a organizat ediţia a opta a 
Festivalului Republican „Aş 
vrea să fiu şi eu o stea”. Co-
piii cu nevoi speciale, parti-
cipanţi la concurs, au cîntat, 
au dansat şi au recitat ver-
suri. De asemenea, Centrul 
Mamei şi Copilului a orga-
nizat un atelier de creaţie 
pentru copiii internaţi în 
spital. Totodată, oamenii cu 
deficiențe din Moldova s-au 
reunit la Congresul Uniunii 
Organizaţiilor Invalizilor, 
în cadrul căruia a fost rea-
les, în calitate de preşedinte 
al Uniunii, Vitalie Covaliov, 
pentru un termen de cinci 
ani.

Participanţii la congres 
s-au plîns că sînt lipsiţi de 
dreptul de a munci în condi-
ţii ajustate necesităţilor fizice 
şi nu pot intra în instituţiile 
publice, din cauza lipsei ram-
pelor. Membrii Uniunii Orga-
nizaţiilor Invalizilor spun că 
majoritatea persoanelor cu 
nevoi speciale renunţă la un 
loc de muncă, deoarece nu 
au condiţii adecvate de acti-
vitate. Una dintre probleme-
le acute rămîne a fi şi lipsa 
rampelor de acces pentru 
invalizi în sediile instituţiilor 
publice.

Şi aleşii poporului au 
venit cu mesaje prilejuite de 

Ziua Internaţională a Persoa-
nelor cu Dizabilităţi. „În anul 
1992, Organizaţia Naţiunilor 
Unite a proclamat ziua de 3 
decembrie - Zi Internaţională 
a Persoanelor cu Dizabilităţi, 
pentru a contribui la înţe-

legerea problemelor legate 
de dizabilitate şi pentru a 
mobiliza sprijin în vederea 
asigurării demnităţii, dreptu-
rilor şi condiţiilor de viaţă de-
cente pentru aceste  persoane. 
Un alt obiectiv îl reprezintă 
conştientizarea beneficiilor 
ce pot rezulta din integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în 
fiecare aspect al vieţii. Pentru 
anul 2012 Adunarea Genera-
lă a Naţiunilor Unite a stabilit 
tematica activităţilor dedica-
te acestei zile - Eliminarea 
barierelor pentru a crea o so-
cietate incluzivă şi accesibilă 
pentru toţi”, se menţionează 
într-un mesaj al deputaţilor 

Partidului Liberal Democrat.
Potrivit parlamentarilor 

liberal democraţi, o societa-
te sănătoasă este cea care îşi 
acceptă toţi membrii săi, iar 
acest lucru presupune crea-
rea cadrului necesar şi acor-

darea încrederii 
pentru ca omul 
să se dezvolte 
la potenţialul 
său maxim.  Iar 
prin ratificarea, 
în anul 2010, a 
Convenţiei ONU 
privind dreptu-
rile persoanelor 
cu dizabilităţi, 
Republica Mol-
dova şi-a asumat 
angajamentul de 
a crea condiţii 
optime pentru 
incluziunea în 

societate a persoanelor cu 
dizabilităţi. Cu acelaşi scop 
au fost aprobate în ultimii ani 
mai multe legi şi strategii.

În aceeaşi ordine de idei, 
succesul  înregistrat de spor-
tivii noştri la Jocurile Para-
limpice din acest an demon-
strează că pot obţine  rezul-
tate remarcabile toţi cei care 
au voinţă şi muncesc. „Ziua 
Internaţională a Persoanelor 
cu Dizabilităţi este încă o 
ocazie pentru ne schimba ati-
tudinea faţă de acestea, prin 
eliminarea barierelor în ceea 
ce priveşte implicarea lor în 
diverse sfere de activitate. 
Persoanele cu dizabilităţi 

sînt la fel ca toţi ceilalţi oa-
meni, iar pentru a-i cunoaşte 
trebuie să fim deschişi spre 
un dialog sincer, astfel încît 
să înlăturăm barierele men-
tale, iar acest pas va fi un 
cîştig imens pentru societa-
te”, susţin deputaţii fracţiunii 
PLDM.

Dreptul menţionează că, 
Ziua Internaţională a Persoa-
nelor cu Dizabilităţi este mar-
cată din anul 1992. Aceasta 
are ca obiectiv promovarea 
înţelegerii problemelor le-
gate de dizabilitate şi mobi-
lizarea susţinerii demnităţii, 
drepturilor şi bunăstării per-
soanelor cu dizabilităţi. În 
lume sînt peste un miliard de 
persoane cu dizabilităţi, din-
tre care aproape 180 de mii 
locuiesc în Moldova. Potrivit 
datelor stratistice,  mai mult 
de jumătate din numărul total 
al persoanelor cu dizabilităţi 
sînt bărbaţi, iar 49 la sută - fe-
mei. În acelaşi timp, aproape 
60 la sută dintre invalizi pro-
vin din mediul rural. În ţara 
noastră, persoanele cu defici-
enţe beneficiază de o pensie 
medie de 800 de lei. Invalizii 
de la naştere primesc aloca-
ţii din partea statului. Astfel, 
persoanele cu gradul trei 
de invaliditate au o alocaţie 
de 275 de lei, cei cu gradul 
doi - 280 de lei, iar invalizii 
de gradul întîi - o alocaţie în 
valoare de 300 de lei.

Lilia DUMINICA

Recent, la Sanremo, Italia, a avut loc cel de-al 67-lea 
Curs privind protecţia refugiaţilor. La întrunire a par-

ticipat şi un grup de reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor 
Interne, potrivit unui comunicat al instituţiei vizate.

Cursul a oferit oportunitatea la 45 de reprezentanţi, din 25 
de state din Europa, Asia, Africa, printre care Norvegia, Da-
nemarca, Finlanda, Italia, Sudan, Kenia, Tanzania, Arabia Sa-
udită, Afganistan, Quatar, Etiopia, Kosovo etc, de a se întîlni 
şi discuta cele mai stringente probleme în domeniul migraţiei 
şi azilului. Totodată, au participat şi reprezentanţi ai societăţii 
civile internaţionale.

Scopul acestei acţiuni rezidă în consolidarea capacităţilor 
profesionale ale oficialilor care sînt implicaţi în elaborarea şi 
aplicarea prevederilor legale ce ţin de politicile referitoare la 
persoanele care beneficiază de protecţie în domeniul azilului. 
Astfel, participanţii au fost familiarizaţi cu promovarea princi-
piilor legale, cadrul legislativ internaţional privind respectarea 
drepturilor omului, tehnici de negociere în cadrul situaţiilor 
umanitare, protecţia refugiaţilor şi securitatea naţională, pro-
tecţia refugiaţilor în contextul fluxurilor migraţionale mixte, 
cadrul legal privind determinarea statutului refugiatului, pro-
tecţia persoanelor în procesul deplasării interne, violenţa sexu-
ală şi gender, cît şi evaluarea riscurilor în domeniul vizat.

Potrivit participanţilor, întrunirea a fost una destul de sem-
nificativă  în contextul studierii şi aplicării practicii internaţi-
onale privind tehnicile de negociere în situaţii umanitare, cît 
şi interacţiunea cu reprezentanţii diferitor ţări afectate de pro-
blema migraţiei şi azilului, precum şi rolul guvernelor în cazul 
influxurilor solicitanţilor de azil.

De menţionat că evenimentul a fost organizat sub egida 
Oficiului Federal pentru Migraţie din Elveţia şi Institutul In-
ternaţional de Drept Umanitar din Sanremo, în cooperare cu 
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, De-
partamentul de Stat al SUA, Ministerele Afacerilor Externe 
din Norvegia şi Italia.

Cor. DREPTUL

Practica internatională 
în domeniul migraţiei şi 
azilului preluată şi de 
specialiștii autohtoni



Dreptul 5VINerI,  7 DecembrIe 2012Repere

U rmătoarea rundă de negocieri pentru 
reglementarea conflictului transnis-

trean în formatul ,,5+2” va avea loc la Lvov  
(Ucraina), în perioada 18-20 februarie 2013.

Acest anunţ a fost făcut de către Erwan 
Fouere, care a anunțat bilanţul rundei de ne-
gocieri ce a avut loc, recent, la Dublin. ,,Am 
reuşit să discutăm despre întreaga agendă 
preconizată. S-au făcut paşi importanţi pen-
tru apropierea poziţiei în problemele referi-
toare la viaţa oamenilor de pe ambele maluri 
ale Nistrului”, a declarat Fouere într-o con-
ferinţă de presă, care a putut fi urmărită la 
reprezentanţa Misiunii permanente a OSCE 
la Chişinău.

Şefa Misiunii OSCE în  R. Moldova,    
Jennifer Brush, a declarat că în anul care ex-
piră s-a reuşit organizarea procesului de ne-
gocieri şi  intrarea în ritm, fapt care permite 
o viziune optimistă asupra viitorului. Recom-
pensa pentru munca bună pe parcursul anului 
este o muncă şi mai mare. Principalul este că 
acest fapt nu îi sperie pe participanţii la ne-
gocieri, sîntem disponibili să continuăm activ 
în anul viitor ceea ce am reuşit să începem, a 
subliniat diplomata.

Şefa delegaţiei tiraspolene, ministrul de 
externe al autoproclamatei Republici Mol-
doveneşti Nistrene, Nina Ştanschi, a afirmat 
că părţile au avut un dialog cît se poate de 
deschis privind rezolvarea conflictului, abor-
dînd subiecte referitoare la libera circulaţie 
a cetăţenilor şi a mărfurilor, cooperarea în 
domeniul bancar, funcţionarea transportului 
feroviar şi auto.

,,A fost elaborată o decizie de protocol 
privind deschiderea circulaţiei automobile-
lor pe podul de peste Nistru, lîngă satul Gura 
Bîcului.  Tactica paşilor mici se îndreptăţeşte 
şi oferă rezultate excelente. Participanţii la 
formatul ,,5+2” au timp suficient pentru ca la 
propunerea actualului preşedinte în exerciţiu 
al OSCE, Erwan Fouere, să studieze planu-
rile conceptuale ale părţilor şi să emită avize 
asupra acestora. Transnistria a prezentat un 
plan de reglementare, denumit ,,Spaţiul de 
cooperare social-economică”. Am încercat 
să generalizăm în acest document direcţiile 
social-economice care ne pot apropia. În afa-
ră de punctele care s-au discutat în grupurile 
de experţi, la nivel de reprezentanţi politici, 
au fost incluse chestiuni precum organizarea 

aviaţiei civile,  a navigaţiei fluviale de trans-
port pe Nistru, deschiderea consulatului la 
Tiraspol. Noi am transmis aceste propuneri 
în cadrul Comisiei interguvernamentale mol-
do-ruse”, a relatat N. Ştanschi.

Reprezentantul politic al Moldovei la ne-
gocierile pentru reglementarea transnistreană, 
vicepremierul pentru Reintegrare, Eugen 
Carpov, a declarat că părţile şi-au apropiat 
poziţiile în multe chestiuni. ,,Eu cred că ne-
am apropiat suficient poziţiile în foarte multe 
chestiuni care trezeau dubii anterior. În con-
tinuare, avem o bază bună ca aceste chestiuni 
să fie expuse sub formă de documente care 
vor fi semnate şi implementate deja cu rezul-
tat practic. La ultima întrevedere în formatul 

,,5+2” din acest an, părţile au avut o agendă 
extinsă, ce a cuprins probleme care s-au abor-
dat pe tot parcursul anului, în special, chesti-
uni social-economice. O atenţie deosebită  a 
fost acordată problemei învăţămîntului, difi-
cultăţilor şcolilor moldoveneşti cu predare în 
baza grafiei latine din regiunea transnistrea-
nă,  şi acţiunilor care trebuie întreprinse pen-
tru asigurarea condiţiilor corespunzătoare 
pentru funcţionarea acestor instituţii de învă-

ţămînt.  Trebuie format un subgrup de lucru, 
în domeniul protecţiei drepturilor omului, cu 
participarea mediilor academice, instituţiilor 
societăţii civile de pe ambele maluri ale Nis-
trului specializate pe acest domeniu şi a orga-
nizaţiilor internaţionale relevante, în vederea 
apărării drepturilor omului şi monitorizării 
respectării acestora în regiune. În plus, trebu-
ie activizată colaborarea la nivelul societăţii 
civile şi al mass-media de pe ambele maluri 
ale Nistrului în vederea promovării împreună 
a proiectelor de consolidare a încrederii”, a 
subliniat E. Carpov.

Conform unui comunicat al Biroului pen-
tru Reintegrare, ,,participanţii s-au pronunţat 
pentru intensificarea cooperării la nivelul so-
cietăţii civile şi a mijloacelor mass-media de 
la Chişinău şi Tiraspol, în scopul promovării 
în comun a proiectelor vizînd măsurile de 
consolidare a încrederii”. 

În context, Misiunea OSCE în Moldova a 
prezentat o informaţie cu privire la acţiunile 
întreprinse pînă în prezent la acest capitol. 
Experţii internaţionali şi-au exprimat deschi-
derea şi disponibilitatea de a sprijini realiza-
rea unor astfel de iniţiative. 

Următoarea rundă de negocieri pentru reglementarea transnistreană va avea loc în Ucraina, în februarie 2013

Cehia este gata să împărtăşească Moldovei propri-
ile practici şi experienţa în procesul de implementare 
a reformelor în domeniul afacerilor interne în cadrul 
Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului 
de vize. În acest sens, o delegaţie a reprezentanţilor 
Departamentelor Ministerului Afacerilor Externe şi 
Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Cehe, 
condusă de Jana Reinisova, director general al Direc-
ţiei Generale Afaceri Consulare din cadrul MAE ceh, 
a întreprins o vizită de două zile la Chişinău.

A genda vizitei delegaţiei moldo-cehe în ţara noastră 
a inclus întrevederi cu reprezentanţi ai Biroului Mi-

graţie şi Azil şi ai Departamentului Poliţiei de Frontieră din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova. Astfel, 
au fost abordate subiecte privind managementul migraţiei şi 
managementul integrat al frontierei, acţiuni de prevenire şi 

combatere a migraţiei ilegale, implementarea Acordurilor 
de Readmisie şi iniţiativelor Parteneriatului de Mobilitate 
RM-UE, procedurile de azil şi integrare a străinilor, precum 
şi aspecte juridice privind încălcarea dreptului de şedere şi 
analiza riscurilor.

La întrevederea cu reprezentanţii Centrului pentru Com-
baterea Traficului de Persoane, Serviciului Protecţie Civilă şi 
Situaţii Excepţionale şi Departamentului Trupelor de Cara-
binieri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, delegaţia 
cehă a fost familiarizată cu ultimele realizări în procesul de 
implementare a reformei MAI şi a măsurilor întreprinse în 
vederea combaterii fenomenului traficului de persoane şi cri-
mei organizate.

Trebuie de menţionat că preluarea experienţei de la par-
tenerii cehi nu se termină aici. Astfel, în perioada 3-6 de-
cembrie 2012, o delegaţie compusă din trei reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne şi doi reprezentanţi ai Procu-
raturii Generale au efectuat o vizită în Republica Cehă, pen-
tru a lua cunoştinţă de aspectele privind aplicarea măsurilor 
speciale de investigaţii.

L.D.

Evenimentul a întrunit 
reprezentanţi ai ad-

ministraţiei publice centrale 
şi instituţiilor de specialita-
te, ai misiunilor diplomatice 
din Moldova şi mass-media. 
Monitorizarea a fost efectua-
tă de un grup de experţi de la 
Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă ADEPT şi Cen-
trul Analitic ,,Expert-Grup”. 
Concluziile au fost prezenta-
te pe domenii. 

Astfel, una 
dintre principalele 
constatări se referă 
la protecţia şi rea-
lizarea drepturilor 
omului. Potrivit 
autorilor cercetării, 
autorităţile conti-
nuă să perfecţione-
ze cadrul legal pri-
vind combaterea 
şi prevenirea tor-
turii. Totuşi, investigarea şi 
examinarea în instanţele de 
judecată a cazurilor de tortu-
ră rămîn a fi ineficiente. Im-
pactul aplicării legii privind 
libertatea de exprimare con-
tinuă să fie unul scăzut, ca 
urmare a lipsei de informare 
a judecătorilor, dar şi a jurna-
liştilor. Lipsesc progrese în 
reformarea IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” şi îmbu-
nătăţirea cadrului legislativ 
ce reglementează activitatea 
mijloacelor de informare în 
masă.

Mai bine stau lucrurile în 
ceea ce priveşte reforma jus-

Integrarea europeană a Moldovei: Reforma 
în justiţie, lupta cu corupţia şi tactica „paşilor 

mărunţi” în dialogul cu Tiraspolul
Situaţia din domeniul protecţiei drepturilor omu-

lui a cunoscut o uşoară îmbunătăţire în a doua parte a 
anului curent. Totuşi, lucrurile lasă de dorit, în special 
la capitolul examinării în instanţele de judecată a ca-
zurilor de tortură. Şi reformele anticorupţie rămîn a 
fi slab percepute de societate şi fără impact real consi-
derabil. Acestea sînt doar cîteva dintre concluziile mo-
nitorizării procesului de realizare de către autorităţile 
Republicii Moldova a angajamentelor asumate în ca-
drul procesului de integrare europeană. Constatările 
experţilor vizează perioada iulie-septembrie 2012 şi 
au fost prezentate în cadrul mesei rotunde „Integra-
rea europeană a Moldovei: rezultate, probleme, per-
spective”, organizată, recent, la Chișinău.

tiţiei. Eforturile de implemen-
tare a acestei reforme au fost 
concentrate şi mai ordonate, 
soldîndu-se cu adoptarea mai 
multor reglementări legate 
de promovarea pachetului 

„micii reforme a justiţiei” şi 
sporirea luptei anticorupţie 
în sistemul judecătoresc. În 
opinia specialiştilor, creşte-
rea nivelului de finanţare pen-
tru domeniul justiţiei va per-

mite soluţionarea mai multor 
probleme privind salarizarea 
şi asigurarea materială a in-
stanţelor. Totuşi, efectul şi rit-
mul reformelor este redus de 
întîrzierea punerii în aplicare 
a noilor reglementări/măsuri 
expres stabilite.

Un aspect aparte analizat 
de experţi ţine de progresele 
în sfera anticorupţiei, care 
vizează în cea mai mare par-
te perfecţionarea cadrului 
legislativ, în conformitate 
cu standardele şi recoman-
dările internaţionale, precum 
şi cu documentele de politici 
interne. Au fost semnalate şi 

combătute mai multe cazuri 
de corupţie cu implicarea 
funcţionarilor publici de rang 
mediu ori inferior, mai puţin 
a celor de rang înalt. Totuşi, 
reformele anticorupţie rămîn 
a fi slab percepute şi fără 
impact real considerabil. Re-
formarea şi constituirea Cen-
trului Naţional Anticorupţie 
a fost tărăgănată şi nu a fost 
ferită de influenţe politice ex-
cesive. Îngrijorări deosebite a 
determinat nefuncţionalita-
tea Comisiei Naţionale pen-
tru Integritate şi neaplicarea 
mecanismului de verificare 
a declaraţiilor de averi, ve-
nituri şi interese. Tema com-
baterii corupţiei la nivel înalt 
este ocolită, însăşi existenţa 
fenomenului se încearcă a fi 
negată permanent.

Autorii cercetării nu au 
trecut cu vederea nici modul 
în care evoluează dialogul 
dintre autorităţile de la Chi-

şinău şi adminis-
traţia de la Tira-
spol, în vederea 
soluţionării con-
flictului trans-
nistrean. Astfel, 
abordarea regle-
mentării trans-
nistrene prin 
prisma „conso-
lidării măsurilor 
de încredere” 
a avut efecte 

pozitive moderate, dar şi-a 
consumat potenţialul. Au-
torităţile moldovene nu au, 
deocamdată, o abordare de 
alternativă sau complemen-
tară tacticii „paşilor mărunţi” 
pentru a convinge liderii de 
la Tiraspol să accepte discu-
tarea problemelor de fond în-
tru reglementarea durabilă a 
conflictului, acesta rămînînd 
a fi unul „îngheţat”. Suportul 
financiar şi politic masiv al 
Federaţiei Ruse pentru regi-
mul separatist din stînga Nis-
trului motivează dezinteresul 
liderilor transnistreni faţă 
de abordarea problemelor 

de esenţă ale reglementării 
transnistrene, conchid exper-
ţii.

Monitorizarea domenii-
lor economice în trimestrul 
trei al anului curent a atestat 
un progres important în do-
meniul pieţelor şi instituţiilor 
financiare. Acesta s-a mani-
festat    printr-o serie de modi-
ficări regulatorii pentru spori-
rea transparenţei băncilor co-
merciale şi ajustării procedu-
rilor de raportare financiară 
la standardele internaţionale. 
Problema principală care 
persistă, menţionată de ex-
perţi, este transparentizarea 
drepturilor de proprietate în 
sistemul financiar, atît cu re-
ferire la bănci, cît şi la institu-
ţiile nebancare. Publicarea le-
gilor în domeniul concurenţei 
şi ajutorului de stat încă nu 
este urmată şi de restructura-
rea agenţiei reglementatoare 
şi consolidarea cadrului re-
gulator şi metodologic. Au 
continuat activ negocierile 
pe marginea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cu-
prinzător cu UE şi Acordului 
de Liber Schimb cu Turcia, 
dar, deoarece regiunea trans-
nistreană nu este parte activă 
a procesului, deocamdată, nu 
este prea clar cum va fi asigu-
rată implementarea efectivă a 
acestora pe teritoriul întregii 
ţări. În domeniul dezvoltă-
rii durabile şi sociale, nu a 
fost observat niciun progres 
în ceea ce priveşte crearea 
Consiliului Economico-So-
cial, autorităţile implicate de-
monstrînd un interes minim 
pentru instituirea efectivă a 
acestuia.

Evenimentul şi raportul 
au fost realizate cu sprijinul 
financiar al Fundaţiei Soros-
Moldova/ Programul Buna 
Guvernare, în cadrul proiec-
tului „Relaţiile UE-Moldova 

– Monitorizarea Progresului 
în Contextul Politicii Euro-
pene de Vecinătate”.

L.D.

Cehia dă o mînă de ajutor 
Moldovei pe calea apropierii 
de regimul liberalizat de vize 
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Citaţii în judecată

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.145 din Co-
dul familiei,  copiii aflaţi sub 
tutelă (curatelă) au dreptul:

a) de a locui împreună cu 
tutorele (curatorul) lor;

b) la condiţii normale 
de întreţinere, educaţie şi in-
struire;

c) la dezvoltare multilate-
rală şi la respectarea demnită-
ţii umane;

d) la pensia de întreţinere 
şi la alte plăţi sociale;

e) la spaţiul locativ ocupat 
anterior de către părinţii lor 
sau la asigurarea cu spaţiu lo-
cativ, în modul stabilit;

f) la apărarea drepturilor 
lor în modul stabilit;

g) la comunicare cu părin-
ţii şi rudele;

h) la exprimarea propriei 
opinii în procesul soluţionă-
rii problemelor care le ating 
drepturile şi interesele legiti-
me.

? Pentru a proteja copiii aflaţi sub tutelă, cărora 
adesea li se încalcă drepturile, vrem să ştim care 
sînt aceste drepturi?

Valentina Grigoriţă,
r-n Sîngerei

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vieru Viorel, năs-
cut pe data de 25.03.1979, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 12/4, apt. 57, 
pentru data de 18 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎS ,,Centrul de Pregătire a Specialiştilor pen-
tru Armata Naţională” privind încasarea datoriei.

Judecător  Natalia Simciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chilari Pavel, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Mirceşti nr. 
23/1, apt. 54, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 11.20, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎMGFL-21.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cazacenco Ilia Efim, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 
10.50, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Cir-
cumscripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM-
GFL-21.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pismeniuc Veaceslav Nicolae, pentru data de 20 decembrie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale 
de Circumscripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
ÎMGFL-21.

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

 Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SA ,,Olsa-S”, pentru data de 28 februarie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev nr. 3, 
bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Inter-
tir-Trans” privind încasarea sumei.

 Judecător  V. Ilaşco
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ţurcan Veaceslav, a.n. 07.10.1969, domiciliat: mun. Chişinău, 
bdul Cuza-Vodă nr. 38/2, c/p - 2000042186186, pentru data de 
19 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea: 
Tănasa Renata, Ciocan Gheorghe privind executarea obligaţiilor 
contractului şi încasarea prejudiciului material.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Emeligrup Trans”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. Zelinski nr. 26/1, apt. 16, pentru data de 21 decembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Omin-
trans” privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grigorciuc Alexandr, a.n. 01.09.1975, domiciliat: mun. Chişi-
nău, bdul Dacia nr. 40/1, apt. 47, c/p - 0982502322999, pentru 
data de 21 decembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Grigorciuc Natalia privind desfacerea căsătoriei, 
stabilirea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei de în-
treţinere.

Judecător  Luiza Gafton

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Adox-Irs” SRL, pentru data de 21 decembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei ci-
vile la cererea ÎM ,,Rompetrol Moldova” SA privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Cirimpei Alexandru şi Olaru Ruslan, pentru data de 24 de-
cembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 62) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de SA 
,,ProCredit Bank” privind încasarea datoriei.

Judecător  Garri Bivol 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Emos Auto” SRL, pentru data de 26 de-
cembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişi-
nău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL ,,AMATOLEX” privind în-
casarea datoriei de 124 846,92 lei şi a despăgubirilor de 47 
565,00 lei, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă (dosarul 
nr. 2e-2131/2012).

Judecător  Aliona Roşca 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vaisemberg Olga, pentru data de 28 ianuarie 2013, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Tolici Iulia către: Vaisem-
berg Olga şi Organizaţia de Microfinanţare ,,Creditera” SRL 
privind recunoaşterea nulităţii contractului de vînzare-cumpă-
rare din 22.09.2010.

Judecător  A. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ganşin Andrei, c/p - 0972711017306, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: str. Pietrarilor nr. 8/1, apt. 1, pentru data de 31 ianuarie 
2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Popovici Olga privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Dancost DM”, pentru data de 6 februarie 
2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Almaian”.

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

 Judecător  S. Namaşco

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Pîrău Valentina, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. N. Testemiţa-
nu nr. 29/2, apt. 62, pentru data de 11 februarie 2013, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 207) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de Pîrău Valeriu privind desfacerea căsătoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş 
www

 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,DONATO”, pentru data de 12 decembrie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 611) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile: ÎS ,,Centrul de Pregătire a Speci-
aliştilor pentru Armata Naţională” către SRL ,,DONATO” pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Boico
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Global Express”, pentru data de 13 decembrie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2E-1376/12, intentată de SRL ,,Condi-
prod Com” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pleşceacova Elena, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în 
calitate de pîrît în cauza civilă privind partajul averii.

Prezenţa la şedinţa de judecată cu întocmirea referinţei este 
obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lip-
sa părţii absente.

Judecător  Dorin Dulghieru 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Marjinean Oleg 
şi Ulkina Svetlana, pentru data de 24 decembrie 2012, ora 10.15, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate 
de pîrît şi intervenient, intentată de BC ,,EuroCredit Bank” SA 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Lazari 

Registrul bunurilor 
imobile este docu-

mentul de bază al cadastru-
lui. Dacă datele din registrul 
bunurilor imobile nu coincid 
cu datele din alte documente 
cadastrale sau cu datele con-
statate pe teren, se consideră 
veridice datele din registrul 
bunurilor imobile, cu excep-
ţia cazurilor de eroare tehni-
că evidentă. Registrul bunu-
rilor imobile conţine înscrieri 
privind fiecare bun imobil, 
dreptul de proprietate şi alte 
drepturi patrimoniale, titula-
rii de drepturi, documentele 
ce confirmă drepturile, tran-
zacţiile cu bunuri imobile şi 
alte temeiuri ale naşterii, mo-
dificării, grevării şi stingerii 
drepturilor. Registrul bunuri-
lor imobile se păstrează per-
manent. În el se indică toate 
datele referitoare la dreptu-
rile asupra bunurilor imobi-
le în vigoare şi cele stinse. 
Distrugerea documentelor 
expirate ce confirmă dreptu-
rile asupra bunurilor imobile, 
precum şi scoaterea vreunui 
document din dosarul cadas-
tral sînt interzise. Registrul 
bunurilor imobile se ţine în 
mod manual pe fişiere de hîr-
tie şi computerizat pe fişiere 
electronice. Dacă datele din 
registrul ţinut şi manual, şi 
computerizat nu corespund, 
datele din registrul ţinut ma-
nual se consideră autentice. 
Fişierele de hîrtie ale regis-
trului bunurilor imobile pot fi 
inserate în dosarul cadastral 
al bunului imobil sau ţinute 
separat, în modul stabilit de 
agenţie.

Registrul bunurilor imobi-
le se constituie din 3 capitole:

a) capitolul A, care conţi-
ne înscrieri privind terenul;

b) capitolul B, care conţi-
ne înscrieri privind construc-
ţiile sau alte bunuri imobile 
amplasate pe teren;

c) capitolul C, care conţi-
ne înscrieri privind încăperile 
izolate. Capitolul C se deschi-
de în cazul în care dreptul de 
proprietate asupra construcţi-
ei şi asupra încăperilor ei izo-
late îl deţin diferite persoane. 

Capitolele A şi B din 
registrul bunurilor imobile 
se ţin împreună. Capitolul 
C se ţine pentru fiecare bun 
imobil ce constituie obiect al 
înregistrării în acest capitol. 
Fiecare din capitolele men-
ţionate se constituie din trei 
subcapitole:

a) subcapitolul I - bunul 
imobil;

b) subcapitolul II - dreptul 
de proprietate asupra bunului 
imobil;

c) subcapitolul III - greva-
rea drepturilor patrimoniale.

Registrul bunurilor imo-
bile  conţine un capitol-su-
pliment privind estimarea 
bunului imobil în scopul 
impozitării, care se inserează 
în dosarul cadastral. Înscrie-
rile în capitolul-supliment se 
efectuează şi se radiază con-
form actelor normative spe-
ciale. Capitolul-supliment va 
conţine date privind:

a) factorii fizici care in-
fluenţează valoarea bunului 
imobil;

b) valoarea estimată a bu-
nului imobil;

c) data ultimei estimări;
d) sursa de obţinere a in-

formaţiei privind valoarea bu-
nului imobil;

e) data introducerii înscri-
erii.

În subcapitolul I al fiecă-
rui capitol din registrul bunu-
rilor imobile se indică:

a) numărul cadastral (nu-
mărul cadastral convenţional) 
al terenului, al construcţiei 
sau al încăperilor izolate, care 
fac obiectul înregistrării la ca-
pitolul respectiv;

b) modul de folosinţă al 
bunului imobil;

c) locul amplasării sau 
adresa bunului imobil;

d) date privind tipul hota-
relor;

e) suprafaţa totală a bunu-
lui imobil;

f) servitutea constituită 
pentru uzul sau utilitatea bu-
nului imobil;    

g) orice modificări, în-
semnări, corectări ce se referă 
la bunul imobil.

În subcapitolul II al fiecă-
rui capitol din registrul bunu-
rilor imobile se fac înscrieri 
referitoare la dreptul de pro-
prietate, şi anume:

a) numele şi prenumele 
proprietarului, data naşterii, 
numărul de identificare de 
stat (IDNP) şi alte date din 
actul de identitate - în cazul 
persoanei fizice (se indică 
toţi coproprietarii bunului 
imobil); denumirea, numărul 
şi data eliberării certificatului 
înregistrării de stat, numărul 
de identificare de stat (IDNO) 

- în cazul persoanei juridice;
b) domiciliul persoanei 

fizice sau sediul persoanei 
juridice;

c) cota de proprietate în 
bunul imobil - în cazul drep-
tului de proprietate comună pe 
cote-părţi;

d) documentele ce confir-
mă drepturile, în a căror bază 
a fost înscrise dreptul de pro-
prietate;

e) felul înscrierii;
f) orice modificări, însem-

nări, corectări ce se referă la 
înscrierile din acest subcapi-
tol.

În subcapitolul III al fiecă-
rui capitol din registrul bunuri-
lor imobile se fac înscrieri re-
feritoare la alte drepturi reale 
şi la alte grevări. Subcapitolul 
este alcătuit din două părţi:

a) partea 1 conţine înscri-
eri referitoare la alte drepturi 
reale (dreptul de uzufruct, 
uzul, abitaţia, superficia, ser-
vituţile în sarcina fondului 
aservit, ipoteca, dreptul de 
folosinţă, concesiunea, gesti-
unea economică);

b) partea 2 conţine înscri-
eri referitoare la drepturile de 
creanţă, la faptele sau raportu-
rile juridice aferente bunurilor 
imobile, a căror notare este 
prevăzută de legislaţie.

În subcapitolul III se mai 
indică:

a) termenul pentru care 
s-a constituit dreptul, dacă un 
aşa termen a fost stabilit;

c) date despre titularul al 
cărui drept este înregistrat în 
acest subcapitol;

d) denumirea, numărul şi 
data eliberării documentelor 
ce confirmă drepturile, în a 
căror bază a fost efectuată în-
scrierea;

e) orice modificări, însem-
nări, corectări cu privire la în-
scrierile din acest subcapitol.   

În fiecare subcapitol al 
registrului trebuie să se indice 
numărul cadastral al terenu-
lui.  

Registrul bunurilor imobile
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Citaţii în judecată Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Herea Ion Ion, domiciliat: satul Dişco-
va, Orhei, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Ceban Ana privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet-lor: Perţu Iulia 
Alexei, Perţu Dumitru Ion, domiciliaţi: satul Caracuşenii Vechi, 
Briceni, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) în calitate 
de intervenienţi accesorii, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea cet. Perţu Grigore către Perţu Ion privind recu-
noaşterea ca proprietar de bună credinţă. 

Judecător  N. Chirtoagă
www

Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Rodideal Vasile, a.n. 13.08.1971, pen-
tru data de 24 decembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 98) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de Rodideal Veronica privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător  D. Mârzenco 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Lopata Larisa, cu ultimul 
domiciliu în or. Orhei, pentru data de 24 decembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în ca-
litate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
reclamanta Chirnic Svetlana privind înlăturarea obstacolelor în 
folosirea bunului.

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

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Pogorevici Ghe-
orghii Vasile, cu ultimul domiciliu: or. Soroca, str. Pahomenco 
nr. 4, pentru data de 24 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 2) unde va avea 
loc examinarea cererii cet. Perevozniuc Elena către Pogorevici 
Gheorghii privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Gh. Mîra 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Fedorco Olga, cu ultimul domiciliu: Or-
hei, str. Iakir nr. 6, apt. 64, pentru data de 26 decembrie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea SRL ,,Orhei-Gaz” privind neexecuta-
rea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
 www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Chiselari Dmi-
tri, a.n. 1984, cu ultimul domiciliu cunoscut: r-n. Cahul, satul 
Crihana Veche, microraionul Gidro, str. Sportivă nr. 2, pentru 
data de 27 decembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 213) în calitate de pîrît în cauza 
nr. 2-2020/2012, la acţiunea BC ,,EuroCredit Bank” SA privind 
încasarea sumei.

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

Judecător  Ion Cotea
 www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Vasiov Serghei, 
domiciliat: or. Lipcani, str. Prutului nr. 10 şi cet. Demco Anna, 
domiciliată: or. Bălţi, str. I. Franco nr. 4, pentru data de 28 de-
cembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. In-
dependenţei nr. 5, bir. 3) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ceban Sergiu, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn 
nr. 24, apt. 123, pentru data de 19 februarie 2013, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 218, et. 2) unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
Ceban Eleonora privind aprecierea domiciliului copiilor minori, 
desfacerea căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie cu actele de identitate.
Judecător     L. Andriaş

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Marcenco 
Serghei Nicolae, născut pe data de 16.11.1958, Melnic Andrei 
Naum, născut pe data de 02.02.1950 şi Melnic Tamara Nicolae, 
născută pa data de 30.06.1954, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 9, apt. 2, pentru data de 22 
ianuarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 605) în calitate de copîrîţi în cauza civilă intentată de 
ÎCS ,,Red Union Fenosa” privind încasarea datoriei.

Judecător      Natalia Simciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gratilov Radoslav, 
cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. N. Dimo nr. 22, apt. 
12,  pentru data de 11 ianuarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de reclamat în cauza 
civilă intentată de Departamentul Poliţiei de Frontieră privind 
încasarea datoriei.

Judecător      V. Gâscă  
www

Judecătoria Căuşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cauia Alexandru, domiciliat: mun. Chi-
şinău, str. Gheorghe Asachi nr. 68, bl. 1, apt. 45,  pentru data de 
20 decembrie 2012, ora 9.45, la şedinţa de judecată (Căuşeni, 
str. Ştefan cel Mare nr. 6, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Cauia Natalia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător       Irina Ţonov   

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

solicită  prezentarea cet. Buruian Filip Leonid, cu ultimul domi-
ciliu: r-n Orhei, satul Pelivan, str. Suvorov nr. 1, apt. 15, pentru 
data de 20 decembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet-lor: Sandu Ecaterina, Sandu Vladis-
lav, Nicolenco Tatiana în intesesele copiilor minori: Nicolenco 
Alexei, Sandu Natalia, Sandu Cătălin privind încasarea prejudi-
ciului cauzat.

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

Judecător     Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Postu Serafima, domiciliată: satul Bo-
ghiceni, Hînceşti, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 8) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1332/12 la cererea lui Postu 
Vasile privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător      Nina Rusu  
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Zasadnîi Eduard, 
domiciliat: mun. Bălţi, str. M. Glinca nr. 4, apt. 6, pentru data de 
28 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 
1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de parte interesată, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ungureanu Serghei 
privind încuviinţarea adopţiei.

Judecător      V. Trişnevschi
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Profir Galina, a.n. 26.10.1966, domici-
liată: satul Ciuciuleni, Hînceşti, pentru data de 16 ianuarie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, 
bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Profir Ion 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător      Victoria Grosu  
 

ANUNŢ
Judecătoria Orhei examinează acţiunea privind declararea 

cet. Cotelea Andrei, născut pe data de 01.12.1943, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Susleni nr. 39, ca fiind dispărut fără 
veste. Solicităm persoanele care deţin informaţii referitor la lo-
cul aflării lui Cotelea Andrei să comunice Judecătoriei Orhei pe 
adresa: or. Orhei, str. V. Mahu nr. 135, pînă pe data de 21 decem-
brie 2012, ora 10.00.

Judecător  Veronica Cupcea

ANUNŢ
În atenţia tuturor persoanelor interesate: executorul judecă-

toresc Oxana Burlac anunţă licitaţia publică, pentru data de 4 
ianuarie 2013, ora 9.00, pe adresa: Alexandru cel Bun nr. 34, 
bir. 207, cu privire la vînzarea terenului pentru construcţii, se-
chestrat, cu suprafaţa de 3,16% din lotul de pămînt, cu suprafaţa 
totală de 0,2374 ha. din mun. Chişinău, or. Codru, str. Cîmpului 
nr. 5, ce aparţine cu drept de proprietate cet. Maliuta Vladimir, 
c/p - 0961201548846.

Licitator - Oxana Burlac. Preţul iniţial al vînzării bunului 
expus la licitaţie constituie - 43 720,80 lei. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 60 lei. Termenul limită de depunere a 
cererii de participare la licitaţie şi a acontului în mărime de 
5% din valoarea bunului este data de 3 ianuarie 2013. Con-
tul bancar al executorului judecătoresc la care urmează să fie 
vărsat acontul: c/f 43224010, c.b. 2224711907, BC ,,VICTO-
RIABANC” SA, filiala nr. 11, VICBMD2X883, mun. Chişi-
nău. Modul de familiarizare prealabilă cu bunul, se efectuea-
ză prin intermediul executorului judecătoresc Oxana Burlac: 
tel. (022) 54-20-66, tel. mob. 069278102.

Executor judecătoresc   Oxana Burlac

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grec Denis, a.n. 26.03.1981, domiciliat: mun. Chişinău, Şos. 
Munceşti nr. 326,,A”, apt. 101, pentru data de 24 decembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Bulat 
Alexandr privind repararea prejudiciului moral, apărarea onoa-
rei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Moisei Serghei Gheorghe, a.n. 08.11.1984, domiciliat: mun. 
Chişinău, str. Cetatea Albă nr. 141, apt. 34, pentru data de 29 
ianuarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. 
Conţescu Svetlana privind repararea prejudiciului cauzat.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Oganisean Lermontov, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, bdul Ioan Cuza-Vodă nr. 19/6, apt. 87, pentru data 
de 18 decembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile nr. 2-3080/12, la cererea cet. Oganisean 
Alexandra privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stici Tamara, pen-
tru data de 21 decembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît unde va avea 
loc examinarea cererii cet. Panfilii Grigore privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Micşanschi Anatolie, pentru data de 24 decembrie 2012, ora 
16.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Ludvital-
Prim” privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ghervas 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Veiber Alexandr, pentru data de 21 ianuarie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea Coşneanu Vasile privind 
încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Buecli Alexandr, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Buecli Tamara 
privind desfacerea căsătoriei şi determinarea domiciliului copi-
lului minor.

Judecător  Nicolae Şova
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojocaru Gheorghe, pentru data de 24 ianuarie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cojocaru Elena 
privind încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului minor.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gajos Veaceslav, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 12.20, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Axenti Doina pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,UZOR-ART” SRL, pentru data de 4 februarie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 8) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SC 
,,Polimob-Prim” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Orbu Ion Petru, 
pentru data de 18 decembrie 2012, ora 16.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în calitate de pî-
rît în cauza civilă intentată de Ganu Tatiana privind desfacerea 
căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor, încasarea 
pensiei de întreţinere a copilului minor.

Judecător  Ion Tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Buremix”, pentru data de 19 decembrie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Orizont” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Ion Tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chistol Andrei Ni-
colae, a.n. 29.11.1958, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Mircea 
cel Bătrîn nr. 24/1, apt. 51, pentru data de 1 februarie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) 
în calitate de pîrît la cererea cet. Chistol Maria privind desface-
rea căsătoriei şi partajarea bunurilor comune.

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

Judecător  Igor Mânăscurtă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gonţa Angela Grigore, domiciliată: or. 
Orhei, str. S. Lazo nr. 2, apt. 16, pentru data de 21 decembrie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM 
,,Servicii Comunal-Locative” Orhei privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ecaterina Buzu

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

Procuratură Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat, la 
şedinţa din 04.12.2012, concurs pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de : 

- procuror, şef al Secţiei juridice, implementare a reforme-
lor legislative şi instituţionale din cadrul Aparatului Procuro-
rului General -1 funcţie;

-   procuror al raionului Cahul -1 funcţie;
-   procuror, adjunct al procurorului mun. Bender - 1 funcţie;
-   procuror, adjunct al procurorului  r-lui Edineţ - 1 funcţie;
-   procuror, adjunct al procurorului  r-lui Floreşti - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura Anticorupţie (Serviciul Sud) 

-1 funcţie;
-   procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 3 funcţii;
-   procuror în Procuratura sect. Buiucani, mun. Chişinău 

- 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura mun. Bender - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Basarabeasca - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Cahul - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Şoldăneşti - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Taraclia - 3 funcţii.
Termen de aplicare – pînă la 07.01.2013  inclusiv.
 Cererile de participare la concurs se depun la secretaria-

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

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Orele petrecute în faţa calculatorului şi a televizorului, 
cititul sau condusul pe timpul nopţii ne afectează 

ochii. Dacă mai punem la calcul poluarea, stresul şi alimenta-
ţia necorespunzătoare, e uşor de înţeles de ce avem mai mereu 
ochii iritaţi, roşii şi umflaţi. 

De aceea, avem nevoie de cîteva remededii naturale care 
să ne ajute  să ne recăpătăm sănătatea ochilor. 

Pliculeţe de ceai
Dacă obişnuieşti să bei ceai verde, negru sau de muşeţel 

nu arunca plicurile folosite. Lasă-le să se răcească după ce le 
scoţi din cană şi pune-le pe ochi, în timp ce stai întinsă. Este 
bine să le laşi să acţioneze cel puţin 5 minute. 

Atît ceaiul verde, cît şi cel negru, calmează ochii umflaţi 
şi iritaţi, deoarece conţine cofeină care ajută la contractarea 
vaselor de sînge. De asemenea, ceaiul de muşeţel este şi el be-
nefic pentru ochii tăi, deoarece conţine substanţe anti-iritante 
care calmează.

Cartofii
Cartoful este bogat în amidon. Acesta acţionează ca un 

agent anti-inflamator pentru a calma ochii iritaţi. Tot ce trebu-
ie să faci este să cureţi cartoful de coajă, să îl speli şi să-l laşi 
să se usuce. Taie rondele subţiri şi aplică pe ochi seara, înainte 

de culcare, 15 minute. Dacă vrei să vezi rezultate, trebuie să 
repeţi de cel puţin 3 ori pe săptămînă acest tratament.

Castraveţii
Castraveţii au fost folosiţi încă din cele mai vechi timpuri 

pentru tratarea ochilor umflaţi sau cu cearcăne. Îi poţi folosi 
în două moduri. Fie îţi tai două felii de castravete pe care le 
ţii pe ochii închişi, fie îţi faci un suc din mai mulţi castraveţi. 
Înmoi două dischete demachiante în acest suc  şi le pui pe ochi 
pentru cel puţin 15 minute.

Albuşul de ou
Un alt remediu foarte eficient este albuşul de ou (ajută la 

restabilirea echilibrului pielii şi al sîngelui de la nivelul ochi-
lor). Ai nevoie de 1-2 albuşuri pe care trebuie să le baţi bine. 
Spuma obţinută se aplică cu ajutorul unei dischete demachian-
te pe pielea de sub ochi. ajuta la restabilirea echilibrului pielii 
şi al sîngelui de la nivelul ochilor.

Apă rece sau lapte
Spălatul ochilor cu apă rece de dimneaţă este un alt reme-

diu benefic. Apa rece contractă vasele de sînge şi calmează 
ochii umflaţi. Şi laptele este foarte eficient cînd avem ochii 
roşii şi inflamaţi. Înmoaie două dischete demachiante în lapte 
şi ţine-le pe pleoape 15 minute, de 2-3 ori pe zi.

Cinci remedii naturale pentru ochii obosiţi şi iritaţi

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Aurel Rotaru, magistru în drept, lector superi-
or, Facultatea de Drept, USM; Iurie Malanciuc, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Natalia Bondarenco, jude-
cător, CA Cahul; Mariana Stratan, judecător, 
Ungheni; Maria Moraru, judecător, CA Chişi-
nău; Viorica Caduc, judecător, Briceni; Sergiu 
Pleşca, judecător, Ştefan Vodă; Iurie Sciastlivîi, 
judecător, Ialoveni; Deomid Gherman, judecă-
tor, Soroca; Andrei Neguriţa, judecător, Ştefan 
Vodă; Nicolae Ocerednîi, judecător, Bălţi; Dan 
Dubcoveţchi, judecător, Slobozia. 

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească de-
plin fericirea.

La Mulţi Ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

Vremea rece vine cu iz de zăpa-
dă. Dimineaţa devreme aerul 

miroase a iarnă. Deşi încă e destul de 
umed afară, frigul este inamicul numă-
rul unu al pielii în sezonul rece. Vre-
mea rece, uscată, precum 
şi vîntul puternic îşi lasă 
amprentele asupra pielii. 
Iată ce să faci ca să nu 
mai ai pielea uscată în 
iarna asta.

Cu puţin mai multă 
grijă şi cîteva remedii na-
turale, poţi să uiţi de pro-
blemele sezonului rece: 
pielea uscată şi crăpată.

Cel mai bun mod de 
a combate pielea uscată 
este să tratezi problema 
din interior, prin alimen-
taţie.

Apa. Corpul uman 
este alcătuit din peste 
70% din apă, aşa că pri-
mul pas spre prevenirea 
uscării pielii în sezonul 
rece este creşterea consu-
mului de apă. Bea mai multă apă decît 
de obicei, mai ales dacă bei cafea, bău-
turi alcoolice sau sucuri carbogazoase.

Grăsimi sănătoase. Pentru a com-
bate uscarea pielii, pe timp de iarnă 
trebuie să mănînci grăsimi sănătoase, 
cunoscute şi drept acizi graşi esenţiali. 

Include în alimentaţie mai mult peşte 
gras precum somonul, macroul sau to-
nul ori prepară salatele cu ulei de cîne-
pă sau de in presat la rece.

Vitamine. Ca să scapi de pielea us-

cată şi crăpată, trebuie să consumi sufi-
cientă vitamina A, E şi D. Vitamina A 
se găseşte din plin în legume precum 
morcovii, cartofii dulci, varză, salată. 
Surse bune pentru vitamia E sînt semin-
ţele şi nucile crude şi nesărate precum 
seminţele de dovleac, de floarea soare-

lui, nuci, migdale alune sau în cerealele 
integrale. Vitamina D se obţine prin 
expunerea la soare, însă cum pe timp 
de iarnă soarele îşi face rar apariţia, se 
poate obţine şi din seminţele de floarea 

soarelui, cartofii dulci, 
peşte, ouă şi vlăstari.

Creme şi măşti. Cele 
mai bune creme hidra-
tante pentru sezonul rece 
sînt cele care conţin cele 
mai puţine elemente 
chimice nocive, emul-
sificatori, conservanţi şi 
alcool, pentru că toate 
acestea nu fac altceva 
decît să irite pielea şi aşa 
uscată. Deşi firmele de 
cosmetice ţin morţiş să 
ne spună că produsele 
lor sînt naturale, numai 
o mică parte îndeplinesc 
acest criteriu. Fii foarte 
atentă cînd îţi cumperi 
cremele de faţă şi citeşte 
bine ingredientele. Idea-
le sînt cremele hidratante 

pe bază de uleiuri, care să conţina şi 
vitaminele A, E şi D. O altă variantă, 
mult mai naturală, sînt uleiurile presa-
te la rece: ulei din seminţe de struguri, 
ulei de avocado, ulei de cînepă, de mig-
dale sau de alune. 

Răsplata neaşteptată oferită de o milionară 
vecinei care o ajuta la cumpărături şi îi ducea 

gunoiul
Bătrîna Betty Harris a murit la 95 de ani, deţinătoare a 

unei averi de peste 12 milioane de dolari. În ultimii ani de 
viaţă, o singură vecină a avut grijă de ea, îi făcea cumpă-
răturile şi îi ducea gunoiul. Femeia nu a rămas indiferentă 
la bunătatea ei.

Beatrice Gray a primit drept ,,dar de mulțumire” întrea-
ga avere a lui Betty, de peste 12 milioane de dolari.

Bătrîna, care fusese soţia unui crescător de cai din Aus-
tralia, declarase înainte să moară că nu-şi va lăsa averea 
rudelor, ci vecinei, în care are încredere, pentru că o ajuta, 
deşi nu bănuia ce cadou incredibil va primi.

,,Familia Gray nu vrea nimic de la mine, dar rudele mele 
abia aşteaptă să mor. După ce mi-au făcut, nu vor primi de 

la mine un cent”, declarase Betty.
După moartea milionarei, testamentul bătrînei a fost 

contestat de neopoata ei.
Femeia a declarat că Betty nu era în deplinătatea fa-

cultăţilor mintale cînd a schimbat testamentul în favoarea 
vecinei sale, astfel că actul nu este valabil.

Instanţa a decis însă că bătrîna era suficient de conşti-
entă cînd a semnat noul testament, astfel încît doamna Gray 
s-a bucurat de extraordinarul ,,cadou”.

Primul testament al milionarei fusese în favoarea ne-
poatei sale, dar l-a schimbat după ce a aflat că aceasta vrea 
s-o interneze într-un azil şi să preia controlul averii sale.

Din cauza unor proceduri legale, Betty pierduse con-
trolul banilor săi în ultimii ani şi vecina o ajuta,    împru-
mutînd-o ca să-şi plătească facturile. Soţul doamnei Gray îi 
ducea gunoiul şi chiar îi schimba becurile arse din casă.

Bărbaţii care poartă cămăşi roz sînt plătiţi 
mai bine

Bărbaţii care poartă cămăşi roz cîştigă anual cu 1000 
de lire sterline mai mult decît bărbaţii care poartă cămăşi 
în nuanţe tradiţionale, conform unui studiu recent.

Autorii unei cercetări realizate pe un 
eşantion de 1500 de bărbaţi, care lucrea-
ză în diverse birouri din Statele Unite, au 
descoperit faptul că un sfert dintre cei 
chestionaţi au spus că se simt mai atrăgă-
tori atunci cînd poartă cămăşi roz, iar cei 
care poartă cămăşi în nuanţe de mov şi de 
violet sînt adeseori aceia care au cele mai multe relaţii sau 
aventuri cu colegele lor de birou.

Bărbaţii care preferă cămaşile albastre au cele mai puţi-
ne relaţii sau aventuri cu colegele lor de birou.

Procese de judecată ciudate
 Un caz de ,,responsabilitate civică” este cel al lui Timothy 

Dumouchel din Fond du Lac, Wisconsin, care în 2004 a dat 
în judecată o companie de televiziune pentru că nevastă-sa s-a 
îngrăşat, iar el fumează şi bea alcool pentru că se uită toată 
ziua la televizor. Cazul n-a ajuns la Curtea Supremă.

  Un alt caz, în 1874, Francis Evans Cornish, magistrat din 
Winnipeg – Canada, a trebuit să se judece singur sub acuzaţia 
că s-a îmbătat în public. Frank s-a condamnat scrupulos la o 
amendă de 5 dolari, pe care a anulat-o pentru comportament 
ireproşabil.

Un an de închisoare pentru că a căscat în curtea de ju-
decată. Un amărât s-a întins şi a căscat în sala de tribunal a 
judecătorului srilankez A.K.M. Patabendige, în septembrie 
2004, acesta din urmă l-a condamnat instantaneu la un an de 
închisoare, pentru sfidarea Curţii.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

C a l e i d o s c o p

Divert is
Aniversări Cum să nu ai pielea uscată în 

sezonul rece


