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E atîta forfotă în jur, 
atîta farmec, lumi-

nă şi culoare. Şi ce poate 
fi mai frumos, decît o 
iarnă îmbelşugată cu ză-
padă sclipitoare, miros de 
cetină şi colinde dulci cu 
flori de măr – atmosfera 
feerică a sărbătorilor care 
bat la uşă şi ne amplifică 
dorul de acasă chiar dacă 
sîntem acasă. 

În preajmă avem un 
sfîrşit – un sfîrşit de an, 
care se perindă în timp cu 
toate bunele şi mai puţin 
bunele, iar dangătul ve-
sel de la miezul nopţii, pe 
care îl vom auzi curînd, 
la trecerea dintre ani,  va 
vesti un început – asemeni 
unei file imaculate încă, 
din preţioasa carte  a tim-
pului, autorul căreia este 
fiecare dintre noi. Astfel, 
avem tot mai mult şansa 
să înscriem în noua pagi-
nă doar lucruri frumoase 

şi fapte înălţătoare, căci 
avem atîta nevoie de po-
zitivism şi armonie sufle-
tească. Simţim necesitatea 
binelui şi a frumosului ca 
pe un imperativ categoric, 
ca să rezistăm în această 
lume tot mai dinamică 
şi mai complexă. Şi par-
că deloc întîmplător, în 
preajma Anului Nou este 
sărbătoarea cea mai plină 
de miracol a creştinilor  – 
Crăciunul, care vine să ne 
încălzească sufletele şi 
să ne lumineze gîndurile, 
astfel încît fiecăre dintre 
noi să aibă oportunitatea 
de a alege între bine şi rău, 
de a începe noul an cu ma-
rea speranţă că lucrurile le 
vom schimba în mai bine.

Ce să facem ca să ne 
simţim mai fericiţi de săr-
bători? –  O întrebare tot 
mai frecvent întîlnită în 
această perioadă, la care 
oameni de rînd, dar şi spe-
cialişti în psihologie în-
cearcă să dea un răspuns 
cît mai concret. În acest 
sens, eu voi spune că tre-
buie să  ne schimbăm mo-
dul de a  privi lucrurile, 
din unul pesimist în unul 
optimist, să fim mai calzi, 
mai deschişi unii cu alţii. 
Detaşîndu-ne un pic de 
pragmatismul impus de 
rigorile timpului şi întă-
rindu-ne credinţa din su-
flete, să credem în minuni, 
să dăruim dragoste şi bu-
curii celor ce ne înconjoa-
ră. Şi aici, îmi amintesc 
de vorbele poetului ame-

rican, John 
G r e e n l e a f 
Whittier, care 
spunea că ,,de 
Crăciun, toa-
tă dragostea 
şi bucuria pe 
care o dăru-
ieşti celorlalţi 
se întoarce, 
în mod mira-
culos, înapoi. 
Cu cît dăru-
ieşti mai mult, 
cu atît vei fi 
mai iubit”. Or, 
acest mix de 
sărbători, ofe-
ră oamenilor 
acel climat 
de a-şi urma 
propriile im-
pulsuri şi a-şi 
exprima sin-
cer sentimen-
tele, fără reţi-
neri. Este încă 
o şansă de a fi 
noi înşine.

Deoarece sîntem la o 
răscruce de timp, la cum-
păna dintre ani, vă îndemn 
să fim mai iertători faţă 
de cei care considerăm că 
ne-au greşit,  să fim mai 
înţelegători cu cei ce ne 
înconjoară, să fim recu-
noscători celor care ne-au 
ajutat, şi să mergem înain-
te cu nădejdea într-un an 
mai bun, mai plin de bel-
şug şi bucurii. Să ne găsim 
propriul drum pe care să-l 
parcurgem cu paşi liniş-
tiţi, dar siguri, şi fruntea 
sus, nelăsîndu-ne ispitiţi 

de cărări ce rătăcesc, iar 
faptele pe care le vom să-
vîrşi cu pricepere, cinste şi 
demnitate să aducă în su-
fletul fiecăruia mulţumi-
rea de sine, căci nimic nu 
poate fi mai îmbucurător 
pentru fiinţa umană decît 
atunci cînd îşi simte sufle-
tul împăcat.

Dragi cititori, acum, 
cînd sărbătorile bat deja 
la uşile inimilor noastre, 
aducîndu-ne în dar datini 
străbune, bucurii cît mai 
multe şi credinţă în mai 
bine, vă îndemn să deschi-

Iată că din nou creștine
Vin cu dragoste la tine,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fie.

Ca de anul care vine
Să-ți doresc și să-ți spun bine,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fie.

Precum vezi și tu prea bine
Un an trece, altul vine,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fie.

Și tot ce mai vezi sub soare
Toate, toate-s trecătoare,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fie.

Să dea El, Domnul Hristos
Să vă găsim sănătoși,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fie.

În viață mai fericiți
Și-n credință întăriți,
Anul Nou cu bucurie
Întru mulți ani să vă fïe.

dem larg uşile sufletului şi 
să le primim cu drag.  

Fie ca iubirea, bucuria, 
inţelepciunea şi genero-
zitatea să vă fie călăuză 

în 2013. În speranţa unui 
an mai bun, vă urez sănă-
tate, să aveți încredere în 
forţele proprii şi multă fe-
ricire!

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  
numгr al ziarului DREPTUL  va apгrea 

la 11 ianuarie 2013.

Un an nou înseamnă speranţe noi, oportunităţi noi. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Stimați cititori,

Anul Nou cu bucurie 

LA  MULŢI  ANI!



Nichifor COROChII,
preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii

Î n opinia mea, anul 2012 
va rămîne în istoria 

Consiliului Superior al Ma-
gistraturii (CSM) ca o etapă 
plină de realizări importante 
şi evenimente deosebite, cu 
impact substanţial asupra sis-
temului judecătoresc şi puter-
nic resimţite de judecători, de 
toţi colaboratorii instanţelor 
de judecată. Este vorba în 
primul rînd de amplificarea 
reformei sectorului justiţiei, 
în acest aspect CSM contri-
buind prin îndeplinirea unor 
prevederi concrete din Planul 
de acţiuni privind implemen-
tarea Strategiei de reforme în 
sistemul judecătoresc. Astfel, 
o bună parte din cele peste 
800 de hotărîri ale CSM sînt 
adoptate prin prisma reforme-
lor preconizate, referindu-se 
şi la avizarea diferitelor pro-
iecte de legi privind activita-
tea instanţelor de judecată, la 
îmbunătăţirea activităţii orga-
nizatorice şi administrative a 
unor instanţe (Orhei, Ialoveni, 
Leova, Sîngerei şi altele), la 
examinarea unui şir de petiţii 
ale cetăţenilor privind activi-
tatea şi comportamentul unor 
magistraţi în cazuri concrete 
etc. 

Totodată, CSM a parti-
cipat activ, prin intermediul 
membrilor săi, în grupurile de 
lucru, la elaborarea unui şir 
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de proiecte de legi şi la mo-
nitorizarea procesului de reali-
zare a Strategiei de reformă în 
sectorul justiţiei.

Odată cu publicarea 
Legilor nr. 153 şi 154 din 
05.07.2012, Consiliul a adop-
tat un plan propriu de acţiuni 
pentru implementarea acesto-
ra. Voi menţiona aici doar cîte-
va. Am în vedere mobilizarea 
colaboratorilor Secretariatului 
şi a membrilor CSM pentru 
elaborarea în termeni restrînşi 
a 15 regulamente importante, 
cum ar fi: distribuirea posturi-
lor de judecător, în cazul lichi-
dării sau reorganizării instan-
ţei judecătoreşti; organizarea 
activităţii Colegiilor pentru 
selectarea şi cariera judecă-
torilor şi cel pentru evaluarea 
performanţelor judecătorilor; 
repartizarea aleatorie a dosa-
relor; privind criteriile de sta-
bilire a numărului de judecă-
tori în instanţele judecătoreşti; 
verificarea activităţii organi-
zatorice a instanţelor judecă-
toreşti la înfăptuirea justiţiei;  
funcţionarea Adunării gene-
rale a judecătorilor şi altele, 
astfel încît să ne încadrăm 
în dispoziţiile legale. Aceas-
ta ne-a reuşit, aproape toate 
proiectele de regulamente au 
fost publicate pe pagina web 
a CSM, solicitînd propuneri-
le, sugestiile judecătorilor, a 
societăţii civile pentru perfec-
ţionarea lor maximăl posibilă.

Pentru prima dată CSM a 
organizat Adunarea generală 
a judecătorilor, care, potrivit 
legii, este al doilea organ de 
autoadministrare judecăto-
rească, cu atribuţii concrete. 
Consider că evenimentul a 
fost desfăşurat la nivel înalt, 
trăgînd, totodată şi nişte în-
văţăminte pentru evitarea pe 
viitor a unor eventuale nea-
junsuri.

În alt context, am reuşit la 
timp şi destul de constructiv, 
cu participarea tuturor preşe-

dinţilor de instanţe, să exami-
năm proiectele de buget ale 
instanţelor de judecată pentru 
anul 2013 şi să le propunem 
Parlamentului pentru a fi in-
cluse în Legea bugetului de 
stat.

Constructive, înţelese şi în 
timp rezonabil executate,  au 
fost acţiunile CSM privind 
asigurarea transferului în alte 
instanţe a judecătorilor Curţii 
de Apel Economice, în baza 
prevederilor alin.(10) art.12, a 
Legii nr. 29, din 6 martie 2012.

În prezent, este în derula-
re procesul de transfer în alte 
instanţe judecătorești a unor 
judecători de la Curtea Supre-
mă de Justiţie, potrivit Legii 
nr. 153 din 05.07.2012.

Am reuşit să implemen-
tăm, inclusiv prin hotărîri şi 
demersuri adresate factorilor 
de decizie, prevederile Legii 
nr. 48, din 22 martie 2012 
privind sistemul de salarizare 
a funcţionarilor publici, con-
form căreia, colaboratorilor 
funcţionari publici din instan-
ţe li s-au majorat salariile, ast-
fel încetinind, într-o anumită 
măsură, fluctuaţia cadrelor, 
proces care afecta grav activi-
tatea în instanţe.

Importantă şi productivă 
a fost colaborarea cu diverse 
instituţii şi organizaţii din ţară 
şi de peste hotare, aceasta în-
curajîndu-ne şi orientîndu-ne 
spre consolidarea activităţilor 
noastre, amplificarea schim-
bului de experienţă, de infor-
maţii, alte acţiuni, fiind nişte 
repere forte pentru transpu-
nerea în viaţă a atribuţiilor, a 
sarcinilor de autoadministrare 
judecătorească, de perfecţio-
nare a activităţii.

Ne-am străduit să asigu-
răm efectiv transparenţa acti-
vităţii Consiliului prin partici-
parea nemijlocită la şedinţe a 
reprezentanţilor mass-media, 
prin publicarea pe pagina 
web a hotărîrilor CSM, ale 

Colegiului disciplinar, a No-
telor informative ale Inspecţi-
ei judiciare, a diverselor eve-
nimente desfăşurate la CSM 
sau cu participarea CSM, prin 
prezenţa şi atitudinea mem-
brilor Consiliului în cadrul 
mai multor  emisiuni TV pri-
vitor la activitatea Consiliului, 
a instanţelor de judecată sau 
a sistemului judecătoresc în 
general.

Spre regret, Consiliul a 
trebuit să valideze un şir de 
hotărîri ale Colegiului disci-
plinar privind aplicarea pro-
cedurilor disciplinare unor 
judecători care au încălcat 
prevederile  din Legea cu pri-
vire la statutul judecătorului, 
din Codul de etică al jude-
cătorului, a fost nevoit să-şi 
dea consimţămîntul privind 
începerea urmăririi penale şi 
tragerea la răspundere penală 
a unor magistraţi. La fel, cu 
părere de rău vorbesc des-
pre necesitatea eliberării din 
funcţie a unor judecători la 
propunerea CSM, despre fap-
tul că unii magistraţi n-au re-
zistat provocărilor în legătură 
cu reformele din justiţie şi au 
demisionat.

Aş dori să concluzionez 
că, în linii mari, Consiliul 
a lucrat constructiv în anul 
2012, făcînd faţă atribuţiilor 
şi creîndu-şi o bază bună pen-
tru activităţile din anul care 
vine .

În 2013, chiar în primele 
zile ale lunii ianuarie, urmea-
ză să finalizăm elaborarea 
unui şir de regulamente nomi-
nalizate deja, cît şi altele, prin 
a fi analizate şi sistematizate 
propunerile parvenite la CSM 
din partea judecătorilor, ale 
reprezentanţilor societăţii ci-
vile, şi a le supune adoptării, 
dînd astfel culoare verde or-
ganizării activităţilor colegii-
lor nou-create, implementării 
unor proceduri  organizatori-
ce în instanţele judecătoreşti, 

potrivit modificărilor şi com-
pletărilor operate în legislaţia 
aferentă.

În luna februarie va avea 
loc Adunarea generală a 
judecătorilor unde va fi au-
diat un raport de activitate al 
CSM, în proiectul ordinii de 
zi a şedinţei fiind introdusă şi 
chestiunea alegerii membrilor 
în Colegiul pentru selecţie 
şi cariera judecătorilor şi în 
Colegiul pentru evaluarea 
performanţelor judecătorilor 
din rîndul magistraţilor din 
judecătorii.

Vom amplifica măsurile de 
implementare în partea ce ne 
priveşte a Planului de acţiuni 
de reformare a sectorului jus-
tiţiei. Consider că este necesar, 
în acest sens, de a adopta un 
plan de măsuri proprii reie-
şind din cel general, concre-
tizînd etapele şi responsabilii 
de implementările concrete. 
În această ordine de idei, voi 
consulta colegii din Consiliu 
şi voi veni cu propunerile 
care se impun. Cît privește 
Strategia de reformare a justi-
ţiei, sper să acţionăm şi să fim 
cît mai convingători, încît să-i 
avem adepţi pe cei mai mulţi 
judecători din sistem.

Vom avea mult de lucru 
şi sper să ne isprăvim la ni-
vel corespunzător în ceea ce 
priveşte determinarea necesi-
tăţilor instanţelor de judecată 
referitor la numărul optim de 
judecători, în funcţie de mai 
mulţi factori şi în conformita-
te cu anumite criterii elaborate 
şi aprobate de CSM prin regu-
lament.

Vom ţine sub control con-
secvent implementarea proce-
durii de repartizare aleatorie 
a dosarelor, potrivit Progra-
mului Integrat de Gestionare 
a Dosarelor (PIGD). La fel 
vom proceda şi în ceea ce pri-
veşte aplicarea programului 
de înregistrare audio a şedin-
ţelor de judecată ,,Femida”. 

De fapt, Consiliul va ac-
tiva conform unui plan pre-
văzut pentru anul 2013, aşa 
după cum s-a procedat în anii 
trecuţi, în el fiind specificate 
toate acţiunile principale care 
urmează a fi îndeplinite.

Sper să fie dusă la bun 
sfîrşit procedura de transfera-
re a Departamentului de Ad-
ministrare Judecătorească din 
subordinea Ministerului Justi-
ţiei în subordinea Consiliului 
Superior al Magistraturii, ast-
fel finalizîndu-se încă o etapă 
de normalizare şi consolidare 
efectivă a organului constitu-
ţional de autoadministrare ju-
decătorească.

De asemenea, sper că în 
anul 2013, Consiliul va avea 
în sfîrşit propriul sediu şi 
vom crea condiţii normale de 
lucru întregului colectiv. Cu 
cît mai mult volumul de lucru 
creşte de la an la an, sporeşte 
şi responsabilitatea. 

La sfîrşitul anului 2013  
va expira mandatul actuali-
lor membri ai CSM, aleşi de 
Adunarea generală a judecă-
torilor şi numiţi de Parlament. 
Deci, ne aşteaptă încă o Adu-
nare Generală a Judecătorilor, 
pe care, desigur, va trebui să o 
organizăm pe potrivă.

Şi încă un eveniment im-
portant, în opinia mea, va avea 
loc în anul 2013. Şi anume: la 
3 februarie se vor împlini 18 
ani de la constituirea, în anul 
1995, a Consiliului Superior 
al Magistraturii. De aceea, 
folosind ocazia oferită de săp-
tămînalul ,,Dreptul” și fiind în 
preajma sărbătorilor de iarnă, 
urez Consiliului tradiționalul: 
La mai mult şi la mai mare!

De asemenea, felicit cu 
acest prilej toţi magistraţii, 
colaboratorii instanţelor de 
judecată, cititorii publicaţiei 
periodice ,,Dreptul”,   dorin-
du-le multă sănătate, fericire 
personală şi o mai bună încre-
dere în ziua de mîine.

Mihai 
PoalelUngi, 

preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie

Î n opinia mea, anul 
2012 poate fi ca-

lificat drept un an al 
reformelor, inclusiv în 
sistemul judecătoresc, 
evident şi  în  Curtea 
Supremă de Justiţie. Fi-

ind foarte necesare,  reformele au fost aprobate şi 
implementate rapid.  

În anul 2013, aştept să vedem rezultatele re-
formelor aplicate în 2012, şi îmi doresc nespus de 
mult ca acestea să fie percepute  de către cetăţenii 
noştri. Sînt ferm  convins că ele vor avea un impact 
pozitiv asupra sporirii calităţii actului de justiţie şi 
astfel vom cîştiga cel mai de preţ lucru –  încrede-
rea cetăţeanului  în justiţia moldovenească.   

Fiecare sfîrșit de an ne determină să facem o anali-
ză retrospectivă, să reflectăm mai profund asupra a tot 
ceea ce am reușit să facem, asupra a ceea ce nu ne-a 
reușit, dar și să trasăm noi perspective. Aceste bilanțuri 
ne motivează să luptăm, să creăm oportunități adecva-
te pentru a pune lucrurile pe paliere și mai bune, astfel 
încît dezideratele propuse să nu rămînă nerealizate.

Fiind un ziar de profil juridic, or, domeniul dreptului, 
prin prestanța lui, este acel factor generator de pace și 
stabilitate într-un stat de drept, am încercat să aflăm de 
la personalități marcante din jurisprudența națională 
cum apreciază anul juridic 2012 și ce așteptări au de la 
Noul An - 2013?       

Astfel, pentru unii cu bune, pentru alții cu mai puțin 

bune, anul juridic 2012 va rămîne în istorie drept un an 
al realizărilor, dar și al provocărilor. În cele ce urmează, 
puteți lua cunoștință mai amănunțit de progresele anu-
lui ce își consumă ultimele clipe în clepsidra timpului, 
privite prin prisma juridică, dar și despre ceea ce ur-
mează de întreprins, pentru ca lucrurile să funcționeze 
și mai bine.

Anul juridic 2012: 

Elena MoCanU, 
notar public, 

fost viceministru al Justiției, 

Anul juridic 2012 a fost unul obişnuit 
în plan legislativ. Au fost adoptate 

noi acte normative, precum şi modificări la 
actele normative în vigoare. Însă, perioada 
nu a fost marcată de schimbări cardinale în 
legislaţie. Pe parcursul acestui an, s-a obser-
vat creşterea numărului de proiecte de acte 
normative venite ca iniţiativă legislativă din 
partea deputaţilor. Totodată, unele proiecte 

au fost adoptate de urgenţă, ceea ce a afectat calitatea lor. 
În anul 2013 sper că ne vom opri din maratonul elaborării şi 

aprobării actelor normative, deoarece viteza nu determină calitatea. 
Frecvenţa schimbării legislaţiei creează confuzie în conştiinţa cetă-
ţenilor. Aştept să se înrădăcineze tradiţia pornirii la elaborarea pro-
iectului de act legislativ abia după elaborarea şi aprobarea concepţiei 
care să conţină analiza necesităţilor şi impactul aprobării proiectului 
respectiv. La fel, nădăjduiesc că Parlamentul şi Guvernul vor începe 
monitorizarea, cu mai multă perseverenţă, a executării şi aplicării în 
viaţă a legislaţiei adoptate.

Nicolae OSMoCheSCU, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, 
Facultatea de Drept, USM 

P entru Republica Mol-
dova, anul juridic 2012 

a fost unul destul de confuz și 
nesatisfăcător. Nu s-a reușit re-
forma sistemului de drept, nu s-a 
reușit semnarea Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană, 

nici măcar a celui de liberalizare a regimului de vize. Nu 
s-a reușit reforma constituțională. Cu toate acestea, au 
fost și unele lucruri pozitive, pe care le cunosc toți.

În ceea ce privește așteptările de la anul 2013, pe 
plan juridic imi doresc să ducem tot ce avem de făcut 
la bun sfîrșit. Pe plan personal – să pregătesc pentru 
susținere cei trei doctoranzi ai mei și să fac un manu-
al de Drept internațional public, în limba rusă.

Aflîndu-ne în preajma frumoaselor sărbători de 
iarnă, urez tutoror sănătate, pace și fericire. La Mulți 
Ani!



Valeriu ZUbCo,
procurorul 

general al RM

Anul 2012 se 
încheie şi 

odată cu acest mo-
ment, pentru ţara 
noastră, ia sfîrşit 
o întreagă perioa-
dă în care am avut 
parte de încercări, 

ezitări dar şi de experienţe pozitive şi 
învăţăminte. Nu a rămas mult timp, pînă 
cînd vom vorbi despre acest an la trecut. 
A fost bun pentru unii, cu mai puţine re-
alizări pentru alţii, pentru toţi însă a fost 
un an în care speranţele şi aşteptările au 
început să capete contur. 

Mă refer în primul rînd la faptul că 
anul curent a fost unul benefic pentru or-
ganele Procuraturii. El ne-a adus o serie de 
împliniri, fiind marcat de impulsionarea 
activităţii în sensul apărării drepturilor 
omului şi implicit, de contracarare a feno-
menelor care fragilizează societatea. 

Anul 2012 a confirmat caracterul hotă-
rît şi de durată al consolidării independen-
ţei reale atît a Procuraturii, cît şi a fiecărui 
procuror în parte. Mă refer aici la modifi-
cările şi completările operate în Codul de 
procedură penală, prin care a fost exclusă 
atribuţia procurorului ierarhic superior 
de a confirma şi aproba anumite  soluţii 
adoptate de procurorul ierarhic inferior. În 
acest fel, procurorii inferiori au obţinut o 
independenţă decizională reală.

Un accent deosebit în anul care se pe-
rindă l-am pus pe lupta cu corupţia în inte-
riorul organelor Procuraturii. Am demarat 
procesul de reformare a Procuraturii Anti-
corupţie şi revizuirea organizării interioare 
a acestei subdiviziuni specializate.

Am urmărit, în acest an, punerea în 
aplicare a măsurilor privind reforma sis-
temului  Procuraturii, dezvoltarea unei 
relaţii strînse de cooperare cu organele ce 
aparţin celorlalte puteri ale statului, stabi-
lirea unei relaţii de parteneriat cu societa-
tea civilă şi mass-media. 

Am consfinţit atingerea unor obiecti-
ve strategice în activitatea instituţiei, prin 
crearea în premieră a Secţiei juridică, 
implementare a reformelor legislative şi 
instituţionale a Procuraturii Generale. Ca 

urmare, a fost aprobat Programul de Dez-
voltare Strategică a Procuraturii Republi-
cii Moldova pentru anii  2012-2014 – prin-
cipalul document de planificare strategică 
a activităţii Procuraturii, la transpunerea 
căruia în practică procurorii vor fi asistaţi 
de societatea civilă.

Este un rezultat al discuţiilor, lansate 
în cadrul Parteneriatului pentru reforma-
rea Procuraturii, cu organizaţiile membre 
ale Consiliului Naţional pentru Participa-
re, angajate să contribuie la îmbunătăţirea 
activităţii procurorilor, dar şi a dezbateri-
lor publice la care au participat experţi in-
ternaţionali, reprezentanţi ai organelor de 
drept şi ai societăţii civile.

În plan internaţional, ne-am unificat 
şi întărit eforturile în combaterea cri-
minalităţii organizate prin încheierea 
acordurilor de cooperare cu procurorii 
din Belgia, Georgia, Armenia, dar şi cu 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism 
din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie din România. 
Aceste acţiuni sînt cu atît mai necesare 
şi actuale, cu cît în curînd, în contextul 
reformelor realizate va fi modificată or-
ganigrama Procuraturii Generale, urmînd 
a fi creată o nouă subdiviziune – Direcţia 
de Investigare şi Combatere a Crimei Or-
ganizate şi Terorismului, care va acoperi 
toate zonele geografice ale ţării, experi-
enţa colegilor străini în acest sens fiind 
una vitală.  De altfel, toate acestea vin să 
realizeze şi  Planul de Acţiuni  RM-UE în 
domeniul liberalizării regimului de vize. 

În perspectivă, Procuratura Republicii 
Moldova intenţionează să încheie acor-
duri similare şi cu alte state, în special cu 
Rusia, Belarus, Azerbaidjan, Polonia şi 
Bulgaria, unde problematica judiciară co-
mună impune acest lucru. 

Nu pot să nu remarc despre semna-
rea Acordului de cooperare cu Centrul de 
Resurse Juridice din Moldova în vederea 
perfecţionării procesului de executare a 
hotărîrilor Curţii Europene pentru Drep-
turile Omului. 

La fel de important a fost şi Acordul 
care permite schimbul de informaţii cu 
privire la fraudele şi tentativele de fraudă 
informatică comise prin intermediul sis-
temelor bancare electronice, încheiat cu 
Banca Naţională a Moldovei.

Privind doar cîteva dintre cele mai 
importante realizări ale acestui an, putem 
afirma că toate sînt rodul muncii întregu-
lui Corp de procurori. Nu ne-a fost uşor 
pînă acum, dar sîntem datori să continu-
ăm aceste tendinţe pozitive şi vom face tot 
posibilul pentru păstrarea cursului alert al 
reformelor în evoluţia Procuraturii, dema-
rate în anul ce se perindă. 

Drept prioritate absolută pentru anul 
2013, ne propunem să promovăm un pa-
chet de modificări în legislaţia ce vizează 
activitatea Procuraturii – lucru absolut 
necesar pentru a fundamenta clar locul, 
rolul şi statutul Procuraturii în sistemul 
de justiţie şi pentru o continuitate efi-
cientă în reformarea instituţională. Mă 
refer aici şi la revizuirea procedurilor 
de numire şi demitere atît a procurorului 
general, cît şi a procurorilor din subor-
dine. Vom reexamina mecanismele de fi-
nanţare a organelor Procuraturii. Sîntem 
decişi să contribuim esenţial la dezrădă-
cinarea cazurilor de    încălcare a drep-
turilor omului în Republica Moldova, să 
fortificăm imaginea Procuraturii pentru 
a recîştiga încrederea populaţiei în actul 
de justiţie.

Urmează o perioadă în care vom avea 
nevoie fiecare de sprijinul celuilalt, pentru 
că sîntem hotărîţi să realizăm toate idea-
lurile pe care ni le-am propus. Vreau să vă 
asigur, însă, că sîntem decişi, ca împreună, 
într-o echipă performantă, să mergem pe 
drumul interesului naţional şi să întărim 
domnia Legii, pentru ca Ea să-şi poată    
îndeplini mandatul încredinţat în arhitec-
tura democratică a statului de drept.

Ne aflăm în ajunul unor frumoase săr-
bători a creştinătăţii, care au semnificaţii 
dintre cele mai profunde. Continuînd ve-
chile tradiţii, respirăm şi trăim cu aceeaşi 
intensitate, ca la începuturi, atmosfera de 
bucurie şi de pace a luminoaselor sărbă-
tori de iarnă. 

Şi pentru că anul 2012 se va încheia 
peste puţin timp, mă adresez către toţi citi-
torii ziarului „Dreptul” şi le doresc ca fru-
museţea iernii cu albul fulgilor presăraţi 
peste gîndurile voastre, cu dulcele ecou 
al colindelor, cu imaginea în suflet a celor 
dragi să vă aducă un An Nou mai bogat în 
împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de 
sănătate. 

La Mulţi Ani şi Crăciun fericit !
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Vom face tot posibilul pentru păstrarea cursului alert  al reformelor în evoluţia Procuraturii Mircea RoşioRU,
procuror, şef al Direcţiei 
Judiciare a Procuraturii 
generale, preşedinte al 
Colegiului de calificare 

al procurorilor

Realizările anului 2012 în 
plan juridic – la acest 

capitol aş vrea să fac o abordare 
din două ipostaze: în calitate de 

conducător al Direcţiei Judiciare din cadrul Procuraturii 
Generale, şi ca preşedinte al Colegiului de calificare de 
pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor.

La finele anului precedent, ne-am fixat unele re-
pere, realizarea cărora am considerat-o prioritară. Şi 
vreau să vă asigur că pe unele domenii, aceasta ne-a 
reuşit. În acest sens, nu pot să nu menţionez despre 
faptul că am izbutit să implementăm, cel puţin în inte-
rior, anumite politici penale pentru crimele de tortură, 
de corupţie şi conexe fenomenului, de trafic de fiinţe 
umane etc. 

În particular, am putut să demonstrăm mai multor 
magistraţi că interpretau eronat legislaţia penală sau, 
după caz, procesual-penală, în sensul că, spre exem-
plu, împăcarea părţilor pe cauzele penale privind vio-
lenţa în familie este inadmisibilă. În condiţiile în care 
Hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie, pe anumite categorii de infracţiuni sau se lasă 
aşteptate sau sînt căzute în desuetudine (urmare a mo-
dificărilor operate în legislaţie), am reuşit să orientăm 
corpul de procurori asupra unor calificări corecte ale 
acţiunilor inculpaţilor, fapt confirmat inclusiv prin so-
luţiile dispuse de către instanţa supremă. 

Deşi am avut de înfruntat o poziţie destul de dură 
şi principială, reieşind din condiţiile socio-economice 
existente, am demonstrat Parlamentului necesitatea 
menţinerii, cel puţin la moment, a atribuţiilor procu-
rorilor în sfera non-penalului.

Făcînd referire la activitatea Colegiului de califica-
re, pot să menţionez că pe parcursul acestui an au fost 
adoptate peste 120 de hotărîri. Toate hotărîrile structu-
rii vizate au fost validate de către Consiliul Superior al 
Procurorilor. În instanţa de judecată a fost contestată 
o singură hotărîre, dar legalitatea şi temeinicia aceste-
ia, pînă la moment, a fost confirmată de către Curtea 
de Apel Chişinău. Această stare de lucruri mă face să 
cred că sîntem pe un drum bun şi că activitatea acestui 
organ colegial merită să fie apreciată corespunzător.

Cît priveşte aşteptările de la anul care vine – 2013, 
îmi exprim speranţa că vom putea să ne menţinem pe 
aceeaşi linie de plutire în acest ocean al reformelor 
din sectorul judiciar. Îmi doresc mai multă implicare 
din partea Corpului de procurori din teritoriu, pentru 
că ei sînt acei actori care sesizează primii problemele 
de ordin teoretic sau practic, ce apar. Pot afirma cu 
toată responsabilitatea că în organele Procuraturii 
există potenţial, doar că nu este valorificat în deplină 
măsură. De ce? – Pentru că, în opinia mea, nu putem 
să ne descotorosim de acest stereotip „iniţiativa este 
pasibilă de pedeapsă”. 

Avem iniţiate şi promovate un şir de politici atît în 
domeniul penal, cît şi în cel procesual penal. Impor-
tant e să fim perseverenţi în realizarea a ceea ce ne-am 
propus, pentru că eu văd finalitatea acestor lucruri şi 
o văd, anume, în sensul vectorului pe care-l direcţio-
năm noi. Prin consolidarea şi unificarea practicii de 
procuror şi, nu în ultimul rînd, a celei judiciare, se va 
ajunge la o anumită constanţă, cînd nu vom mai regre-
ta abrogarea Codurilor penal şi de procedură penală 
din anii 1961.

În anul care vine, în mod prioritar, sper să fie 
soluţionate şi problemele ce ţin de salarizarea pro-
curorilor. Or, acestea au făcut meseria de procuror 
cu totul neatractivă. În acest sens, mizez pe faptul 
că accentuarea rolului procurorului în societate va 
contribui la creșterea atractivității față de funcția 
vizată, pentru juriştii cu experienţă din republică, şi 
ca rezultat, aceştia vor participa, în număr tot mai 
mare, la concursurile anunţate pentru ocuparea unui 
post vacant din domeniul respectiv, la fel ca în ţă-
rile europene, unde pentru statutul de procuror se 
înregistrează o concurenţă acerbă. Astfel, extinzînd 
arealul de selectare a cadrelor, vom putea integra în 
organele Procuraturii doar specialişti calificaţi, care 
merită să deţină cu adevărat nobila dar şi responsa-
bila funcţie de procuror. 

Realizări și provocări

Valeriu balaban, 
fost procuror general al Republicii Moldova

Anul care este pe sfîrșite a fost un 
an ordinar. Timpul bilanțului și al 

concluziilor e încă înainte, însă nu cred 
că avem prea multe motive de a ne simți 
satisfăcuți. Ne-am fi dorit cu mult mai mul-
te decît am realizat. Pe parcursul anului am 
trăit emoții de genul celor ale pasagerului 
de pe bancheta din spate a automobilului, 
care încearcă să se liniștească insuflîndu-și 
că volanul e în mîini de nădejde.

Descrierea realizărilor o las pe seama celor care le-au făurit 
și cu această ocazie, le aduc sincere mulțumiri pentru eforturile 
depuse, profesionalism și devotament față de profesie. 

Totuși, consider că în anul care s-a scurs, am avansat foarte 
puțin în domeniul pregătirii cadrelor și consolidării comunității 
juridice. Procesul legislativ, ca și anterior, s-a desfășurat în re-
gim de improvizare și presiune externă. Știința juridică a rămas 
neaplicabilă și nesolicitată. Modernizarea organelor de ocrotire 
a normelor de drept decurge anevoios, de altfel, ca și nivelul 
executării legislației. Nihilismul juridic în rîndul populației rămî-
ne a fi una din problemele societății. Calitatea actului de justiție 
a intrat deja în zona stării de alertă. Dacă mai adăugăm la cele 
menționate constatarea faptului contopirii statului cu businessul, 
nivelul ridicat al corupției, haosul de pe piața serviciilor juridice, 
alte vicii similare care ne însoțesc pe parcursul anilor, vom primi 
tabloul realității triste și motivele percepției publicului reflectate 
în rezultatele sondajelor. 

Situația la zi impune identificarea formelor de mobilizare a 
întregului potențial juridic din țară, fără excepții, precum și pre-

luarea mai hotărîtă a experienței internaționale în soluționarea 
problemelor care frînează avansarea noastră pe calea progresu-
lui. Sînt convins că Republica Moldova dispune de un astfel de 
potențial. Juriștii mereu au fost în avangarda proceselor de mo-
dernizare a societății și statului.

Întîmpin anul care bate la ușă – 2013, cu o mare doză de opti-
mism și speranță. Sînt convins că majoritatea colegilor de breaslă 
conștientizează importanța momentului și că viitorul a sosit încă 
ieri. Schimbările se produc obiectiv, definitiv și ireversibil. Epo-
ca industrială pleacă, luînd cu sine și multe lucruri cu care ne-am 
obișnuit și nici nu ne dădeam seama cît de mult ele diminuează 
din eficiență și ne sustrag de la obiectivele principale. Epoca post-
industrială, care o înlocuiește pe cea industrială, impune cerințe 
noi nu numai în fața statului, societății, dar și fiecărei persoane, 
fiecărui specialist în parte. Timpul îi scoate în prim-plan pe cei 
care înțeleg esența schimbărilor ce se produc, sînt capabili să se 
actualizeze, adapteze, să creeze tehnologii noi, și în baza lor să 
realizeze proiecte. 

Nu mai contează atît de mult prestigiul facultății absolvite, cît 
de ascultător și docil ești, nici volumul de cunoștințe, ci capacita-
tea de a găsi în regim de urgență informația necesară și a o utiliza 
cît mai eficient. Sper ca în anul care vine să întîlnesc suficienți 
susținători pentru organizarea și petrecerea unui Congres național 
al juriștilor, să instituim în sfîrșit o agenție specializată de noutăți 
și informații juridice, să asigur demararea activității Serviciului 
Juridic European, recent format, care rezidă în acordarea servici-
ilor juridice la distanță, precum și pentru realizarea altor planuri 
de care sînt preocupat la moment. 

Și fiindcă sîntem în plină forfotă, a sărbătorilor de iarnă, adre-
sez cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de sănătate, voie 
bună, fericire, belșug, realizări frumoase, pe plan personal și pro-
fesional, tuturor colegilor și cititorilor ziarului ,,Dreptul”.

Continuare în pag. 4
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Republica Moldova are un 
nou agent guvernamental la 

curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului. 

Recent, Guvernul l-a numit pe 
Lilian Apostol în funcția de agent 
guvernamental al Republicii Mol-
dova la Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului. Potrivit unui 
comunicat al Ministerului Justiţiei, 
funcția în cauză a devenit vacantă 
din iunie 2011, cînd fostul agent 
guvernamental la CEDO, Vladimir 
Grosu, a fost numit vice-
ministru al Justiției.

Astfel, începînd din 
iulie 2011, şi pînă în pre-
zent, interimatul acestei 
funcții a fost asigurat de 
Lilian Apostol, în cali-
tatea sa de şef-adjunct al 
Direcţiei Agent Guverna-
mental din cadrul Minis-
terului Justiției al Repu-
blicii Moldova. 

Anterior, timp de opt 
ani, Lilian Apostol a fost 
angajat în funcția de procuror în Pro-
curatura municipiului Chișinău, iar 
mai apoi, a lucrat un an și jumătate 
în calitate de consultant al Progra-
mului comun al Comisiei Europene 
şi Consiliului Europei în procesul 
de asistență la creație legislativă pe 
lîngă Ministerul Justiției.

În calitate de interimar în funcția 
de agent guvernamental, a reprezen-
tat interesele statului în toate cauze-
le examinate de Înalta Curte de la 

Strasbourg, în perioada respectivă, 
inclusiv în cadrul delegației Repu-
blicii Moldova la audierile în Marea 
Cameră a CEDO, în cauza Catan 
și alții c. Republicii Moldova și a 
Federației Ruse. De asemenea, a 
fost delegat şi a reprezentat cu suc-
ces Republica Moldova în fața dife-
ritor foruri internaționale, cum ar fi 
Comitetul Director pentru Drepturi-
le Omului (CDDH) şi subcomitetele 
acestuia, Comitetul de Miniştri ai 
Consiliului Europei la reuniunile 

cu privire la Drepturile 
Omului, Parteneriatul 
Estic al Uniunii Europe-
ne etc.

Lilian Apostol este 
născut la 16 martie 1977, 
în orașul Telenești. În 
2000 şi-a luat licența în 
Drept la Universitatea 
din București, România, 
iar în 2010 a obținut ti-
tlul de magistru în drept 
(științe penale) la Uni-
versitatea de Studii Eu-

ropene din Moldova. Totodată, a 
efectuat un şir de vizite de studiu în 
străinătate, ultimul privind practica 
CEDO, la Universitatea Europea-
nă Viadrina din Frankfurt pe Oder, 
Germania. Are o vastă experiență 
didactică, vorbește mai multe limbi 
străine, printre care engleza și rusa 
fluent, iar franceza – la nivel practic 
de aplicare în activitatea cotidiană.

Cor. DrePtul

C um s-a şi anunţat anterior, 
recent, au avut loc dezba-

teri publice în cadrul cărora discu-
ţiile s-au axat pe marginea Proiec-
tului de Lege privind răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, potri-
vit unui comunicat al Ministerului 
Justiţiei.  

În debutul întrunirii, Vladimir 
Grosu, viceministrul Justiţiei a 
declarat că inițiativele anticorupție 
ale ministerului de ramură nu vor 
avea efectele pe care se mizează 
dacă nu vor fi susținute din interi-
orul sistemului judecătoresc, prin 
intermediul unui mecanism eficient 
de răspundere disciplinară, care 
să preîntîmpine şi să curme orice 
comportamente ce ar putea, eventu-
al, lua forma unor infracțiuni. 

Astfel, sistemul judecătoresc va 
trebui să demonstreze fermitate şi 
refuz de a accepta un compromis 
cu cei care sfidează legea și stan-
dardele profesionale chiar din inte-
riorul acestui sistem, să demonstre-

ze zero toleranță față de orice ma-
nifestare de corupție, care formează 
în societate o imagine nefavorabilă 
sistemului, a mai adăugat Vladimir 
Grosu.

Reieșind din aceste consideren-
te principiale, autorii Proiectului 
noii Legi privind răspunderea disci-
plinară a judecătorilor au optat pen-
tru revizuirea și completarea listei 
abaterilor disciplinare cu prevederi 
cum ar fi: nedeclararea veniturilor 
și a averilor, încălcarea din motive 
vădit imputabile judecătorului a ter-
menelor de îndeplinire a acțiunilor 
de procedură, a termenelor de re-
dactare a hotărîrilor judecătorești 
și de transmitere a copiilor de pe 
acestea participanților la proces 
sau intervențiile abuzive pe lîngă 
autorități, instituții sau funcționari, 
pentru soluționarea unor cereri, pre-
tinderea sau acceptarea rezolvării 
intereselor personale, ale membri-
lor familiilor sau rudelor și exploa-
tarea în orice altă formă a poziției 

de judecător în scopul obținerii de 
foloase necuvenite.

Amintim că Proiectul Legii pri-
vind răspunderea disciplinară a ju-
decătorilor a fost finalizat la sfîrșitul 
lunii noiembrie. Documentul a fost 
elaborat de un grup de lucru din care 
au făcut parte funcționari ai Minis-
terului Justiției, reprezentanți ai cor-
pului de magistrați, membri ai Cole-
giului disciplinar și reprezentanți ai 
societății civile, în baza unui studiu 
realizat cu suportul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvol-
tare. Recent, Ministerul Justiției a 
obținut expertizele furnizate, pe 
marginea acestui proiect, de Bi-
roul pentru Instituții Democratice 
și Drepturile Omului (ODIHR) al 
OSCE, Fundația Soros-Moldova și 
Consiliul Național de Participare.

Precizăm că după analiza și 
compilarea tuturor propunerilor 
primite, proiectul va fi expediat 
spre aprobare Guvernului.

Cor. DrePtul

Avem un nou agent 
guvernamental al 

Republicii Moldova la 
Curtea Europeană pentru 

Drepturile Omului

Abordări referitoare la Proiectul Legii privind 
răspunderea disciplinară a judecătorilor

Iurie gaRaba,
procuror, şef al Direcţiei investigaţii 

generale a Pg, preşedinte al 
Consiliului Superior al Procurorilor

O biectivul 
f u n d a -

mental al Consi-
liului Superior al 
Procurorilor  îl 
constituie înde-
plinirea rolului 
de garant al auto-
nomiei, obiectivi-
tăţii şi imparţiali-
tăţii procurorilor. 
În conformitate 
cu atribuţiile sta-

bilite în sarcina sa, Consiliul, pe parcursul 
anului 2012, a acordat o importanţă sporită  
procesului de implementare a reformei în 
Procuratură.

Întru aplicarea în practică a Strategiei 
de reformare a sectorului justiţiei pentru 
anii 2011-2016, aprobată de Parlament la 
25.11.2011, Consiliul în comun cu Procura-
tura Generală şi societatea civilă a elaborat 
Programul de Dezvoltare Strategică (PDS) 
a Procuraturii pentru anii 2012-2014. Aces-
ta este poate cel mai important document 
care prevede analiza necesităţilor actuale, 
obiectivele prioritare, direcţiile de activita-
te, evaluarea performanţelor instituţionale, 
precum şi  rezultatele aşteptate. Urmare a 
dezbaterilor, inclusiv cu societatea civilă, 
Consiliul a  aprobat documentul în cauză la 
04.12.2012.

În acelaşi context, au fost aprobate Re-
gulamentul privind modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de procuror în procuraturile te-
ritoriale şi specializate, Regulamentul cu 
privire la evaluarea performanţelor pro-
fesionale ale procurorilor, aprobat de con-
siliu la 11.09.2012, Regulamentul privind 
procedura alegerii, din rîndul procurorilor, 
a membrilor Consiliului Superior al Procu-
rorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului 
disciplinar.

Un alt moment revizuit este transparen-
ţa sistemului de evaluare a performanţelor 
profesionale. În acest sens, a fost elaborat 
Regulamentul cu privire la evaluarea per-
formanţelor profesionale ale procurorilor, 
aprobat de Consiliu la 11.09.2012. Acesta 
este un document nou, extrem de important, 
care are drept obiectiv stabilirea nivelului 
de competenţă profesională al procurorilor 
şi vizează îmbunătăţirea performanţelor 
profesionale, creşterea eficienţei activităţii 
organelor Procuraturii, menţinerea şi conso-
lidarea capacităţilor şi a încrederii publice 
faţă de această instituţie.

Un alt document   elaborat şi aprobat de 
Consiliu în luna decembrie anul curent, este  
Regulamentul privind procedura alegerii, 
din rîndul procurorilor, a membrilor Con-
siliului Superior al Procurorilor, Colegiului 
de calificare şi Colegiului disciplinar.

Este un concept nou privind procedura 
alegerii membrilor în cadrul organelor de 
autoadministrare a procurorilor. Documen-
tul expune clar, transparent şi exact condi-

ţiile pentru convocarea Adunării generale a 
procurorilor, înaintarea candidaturii atît în 
Consiliu, cît şi în Colegiile (disciplinar şi 
de calificare) instituite pe lîngă Consiliu, 
procedura votării.

Revenind la Programul de Dezvoltare 
Strategică a Procuraturii  pentru anii 2012-
2014, un element important este optimizarea 
Procuraturii Generale, organizarea interioa-
ră a statelor de personal în vederea conso-
lidării capacităţii de activitate a Consiliului 
Superior al Procurorilor. Aceasta presupu-
ne reexaminarea necesităţilor de personal al 
PG şi alocarea numărului de cadre în scopul 
creării şi instituţionalizării Aparatului CSP, 
instituirea în cadrul CSP a inspecţiei procu-
raturii, consolidarea rolului şi reglementarea 
atribuţiilor acesteia.  

Se prevede elaborarea propunerilor de 
modificare a cadrului normativ referitor la 
delimitarea clară a funcţiilor dintre Procu-
ratură şi CSP. Deşi Legea, de jure, a atribuit 
Consiliului competenţe în domeniul mana-
gementului resurselor umane: angajare, pro-
movare, sancţionare etc., de facto, este greu 
de implementat aceste prerogative, deoa-
rece membrii Consiliului din rîndul procu-
rorilor nu sînt detaşaţi din funcţie, lipseşte 
bugetul autonom al CSP, asigurarea tehnico 
materială este insuficientă.

Unul din obiectivele de bază a PDS 
ţine de formarea profesională în domeniul 
justiţiei. Astfel, în colaborare cu Institutul 
Naţional al Justiţiei, care este responsabil 
de formarea iniţială şi continuă a procu-
rorilor, urmează să fie elaborate programe 

de instruire a acestora în domeniul eticii 
profesionale, combaterea corupţiei, instru-
irea persoanelor implicate în activităţi de 
investigare şi urmărire, specializarea pro-
curorilor. În prezent, instruirea continuă să 
se realizeze tot prin intermediul INJ. Toate 
documentele importante, strategii, planuri 
de activitate a INJ, se prezintă Consiliului 
pentru informare şi avizare.

Consiliul intervine şi în stabilirea pro-
gramului de studiu. Pe parcursul anului 
2012, în colaborare cu INJ, au fost organi-
zate 105 conferinţe, mese rotunde, seminare, 
cu participarea a 1192 procurori. 

  În anul curent, au fost atestaţi circa 96 
procurori. Atestarea profesională a acestora 
a avut drept scop constatarea nivelului de 
pregătire profesională,  verificarea factori-
lor de risc, stimularea perfecţionării profe-
sionale, ridicarea responsabilităţii în exer-
citarea atribuţiilor, asigurarea promovărilor 
obiective în funcţie şi a avansărilor în grad 
de clasificare sau grade militare.    

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţii-
lor de serviciu,  iniţiativă, operativitate şi pen-
tru alte merite relevante în serviciu,  au fost 
încurajaţi peste 150 procurori. Acestea sînt 
doar cîteva din realizările înregistrate în anul 
care în curînd se va perinda undeva în timp.

De la anul care vine – 2013, avem aş-
teptări mari, deoarece considerăm, că dacă 
vom continua în acelaşi ritm, avem toate 
şansele să culegem primele roade ale efor-
turilor depuse în 2012. 

Urez tuturor mari succese şi realizări. 
La Mulţi Ani!

Anul juridic 2012: Realizări și provocări

C entrul de Armonizare a Legislaţiei, din cadrul 
Ministerului Justiţiei, a desfăşurat o serie de 

seminare în cadrul cărora au fost discutate subiecte ce 
vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu standarde-
le UE în domeniul achiziţiilor publice. Programul de 
instruire a fost condus de către Raluca Marțian (Ro-
mânia), expert internaţional în domeniul achiziţiilor 
publice.

Raluca Marțian, expert UNDP, a activat pentru 
Centrul de Armonizare a Legislaţiei în cadrul Proiec-
tului ,,Building Institutional Capacity of Ministry of 
Foreign Affairs and European Integration”.

Programul de formare a vizat atît aspecte teoretice 
cît şi practice în domeniul achiziţiilor publice cu rele-
vanţă pentru procesul de armonizare a legislaţiei naţio-
nale cu cea a Uniunii Europene. Seminarele au avut ca 

tematică generală - ,,Reglementările UE privind achi-
ziţiile publice” şi au fost divizate pe următoarele proce-
duri: „Procedurile negociate”, „Dialogul competitiv”, 

„Licitaţia electronică”, „Sistemul dinamic de achiziţie”. 
De asemenea, în cadrul acestor ședințe de lucru au fost 
discutate tendinţele şi priorităţile noului pachet legis-
lativ din domeniul achiziţiilor publice şi provocările 

„Strategiei Europa 2020”, care se centrează pe simplifi-
carea şi flexibilizarea procedurilor de achiziţie publică.

Obiectivul seminarelor rezidă în consolidarea ca-
pacităţilor de analiză şi evaluare a procesului de trans-
punere a legislaţiei Uniunii Europene din domeniul 
achiziţiilor publice în legislaţia naţională, pe de o parte 
şi pe de altă parte, familiarizarea cu practicile de trans-
punere a legislaţiei UE din perspectiva cunoaşterii par-
ticularităţilor sistemului unui stat membru.

Provocările procesului de armonizare a legislației naționale cu cea a 
Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice
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A laiul sărbătorilor de iarnă in-
clude în sine, pe lîngă obi-

ceiuri şi datini străbune, ceva mai 
modern – focuri de artificii. Astfel, 
în această perioadă sporeşte consi-
derabil atît utilizarea amestecurilor 
de substanţe chimice colorate şi 
de carburanţi (artificiile), cît şi a 
articolelor pirotehnice, uzuale sau 
profesionale, care sînt calificate 
drept produse explozive periculoa-
se, ce necesită o atenţie sporită la 
transportare, depozitare şi folosire, 
cu respectarea strictă a regulilor de 
securitate.

În acest context, Ministerul 
Afacerilor Interne vine cu un şir de 
recomandări menite să contribuie la 
siguranţa persoanei. 

Prin urmare: 
1. Procuraţi articolele piroteh-

nice numai în unităţile comerciale 
autorizate în modul stabilit. Auto-
rizaţiile de amplasare şi funcţiona-
re a unităţilor comerciale pentru 
vînzarea articolelor pirotehnice se 
eliberează de către primăriile lo-
cale, cu avizul organului de poliţie. 
Conform pct. 15.1 lit.j) a Hotărîrii 
Guvernului nr. 955 din 21.08.2004 
privind aprobarea Regulamentului-
tip de funcţionare a pieţelor, este in-
terzisă comercializarea produselor 
pirotehnice pe teritoriul pieţelor.

Potrivit datelor prezentate de 
Camera de Licenţiere, pe teritoriul 
ţării activează 14 agenţi economici 
licenţiaţi în domeniul importului, 
depozitării articolelor pirotehnice şi 
prestarea serviciilor – „spectacole 
pirotehnice şi focuri de artificii”, cu 
articole pirotehnice de divertisment 
cu destinaţie profesională.

2. Procuraţi numai produsele 
pirotehnice etichetate în modul co-
respunzător, cu inscripție în limba 
de stat, care trebuie să conţină cel 
puţin denumirea şi adresa importa-
torului, tipul şi categoria articolului 
pirotehnic, termenul de valabilitate, 
limitele minime de vîrstă şi distanţa 
minimă de securitate în timpul uti-
lizării acestora, cu ataşarea Instruc-
ţiunii de folosire adecvată. În afară 
de aceasta, articolele pirotehnice 
trebuie să conţină informaţia pri-
vind utilizarea acestora în exteriorul 
sau interiorul încăperilor.

3. Articolele pirotehnice cu des-
tinaţie uzuală trebuie să nu depă-
şească gradul III de pericol. Pentru 
fiecare articol în parte este necesar 
să fie înmînată Instrucţiunea referi-

toare la utilizare şi exploatare, care 
să conţină informaţia clară despre 
pericolul şi limitele utilizării aces-
tora. Instrucţiunea poate fi anexată 
nemijlocit pe articolele pirotehnice 
sau pe ambalaj cu condiţia clarităţii 
textului expus în limba de stat.

4. La efectuarea focurilor de 
artificii, persoana responsabilă tre-
buie să se asigure că declanşarea 

acestora nu prezintă pericol pentru 
sănătatea sau siguranţa cetăţenilor 
şi edificiilor din împrejur.

5. Toate articolele pirotehnice 
sînt imprevizibile şi periculoase 
şi din acest considerent, folosirea 
acestora necesită control şi supra-
veghere, precum şi responsabilitate 
sporită în vederea respectării condi-
ţiilor esenţiale de securitate.

noTĂ: În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 105-XV, din 
13.03.2003, cu privire la protecţia 
consumatorilor, precum şi standar-
delor naţionale (pct.6.2.7 al standar-
dului GOST R 51270-99), pe produs 
se aplică informaţia în limba de stat 
privind modul de utilizare şi mă-
surile de securitate, pentru evitarea 
impactului negativ asupra persoa-
nei şi mediului înconjurător sau se 
înmînează instrucţiuni separate de 
utilizare.

Ministerul Afacerilor Interne 
atenţionează cetăţenii că articolele 
pirotehnice prezintă pericol incen-
diar, iar produsele obţinute ca re-
zultat al arderii acestora pot avea 
efecte nocive asupra oamenilor şi 

mediului ambiant. Înainte de utili-
zarea produselor pirotehnice, studi-
aţi atent instrucţiunile şi măsurile 
de securitate indicate pe ambalajul 
acestora.

Se interzice:
1. Efectuarea focurilor de arti-

ficii în perioada orelor 22.00-07.00. 
Încălcarea acestor restricţii duce la 
aplicarea răspunderii contravenţio-

nale, prevăzută în art.357 Cod con-
travenţional – „tulburarea liniştii”. 
Excepţie se face doar în seara de 
Revelion.

2. Păstrarea, transportarea, utili-
zarea şi comercializarea către minori 
a produselor pirotehnice sau lăsarea 
artificiilor fără supraveghere.

3. Utilizarea articolelor piroteh-
nice de către persoane aflate în stare 
de ebrietate sau sub influenţa medi-
camentelor care acţionează negativ 
asupra reacţiei adecvate realităţii.

4. Fumatul sau focul deschis în 
locul păstrării sau pregătirii folosi-
rii articolelor pirotehnice.

5. Aruncarea în direcţia fiinţelor 
vii a articolelor pirotehnice în stare 
de funcţionare.

6. Plasarea spectatorilor la o dis-
tanţă mai mică decît raza de securi-
tate indicată pe produs.

7. Aducerea în stare de funcţi-
onare a produselor care au defecte 
vizibile.

8. Aducerea în stare de funcţio-
nare a produselor în apropierea unor 
obiecte cu risc sporit de incendiu, 
instituţii medicale sau de învăţă-

mînt, precum şi lansarea din mîină, 
de pe acoperişul casei sau de la bal-
con.

9. Înclinarea asupra produselor 
în timpul aducerii lor în stare de 
funcţionare, aprinzînd fitilul de de-
clanşare cu apropierea de produs la 
distanţa unei mîini întinse.

10. Apropierea mai devreme de 
15 minute de produsul pirotehnic 

care nu a funcţionat în 
mod normal.

11. Dezmembrarea, 
modificarea constructi-
vă sau utilizarea în alte 
scopuri.

Reguli generale 
privind aducerea în 
stare de funcţionare a 
articolelor pirotehnice:

1. Citiţi cu atenţie şi 
responsabilitate instruc-
ţiunea ataşată la produs 
şi respectaţi regulile de 
securitate.

2. Nu admiteţi 
folosirea produselor 
pirotehnice cu termen 
de valabilitate expirat, 
deteriorate sau care nu 
dispun de instrucţiune 
privind regulile şi parti-
cularităţile de utilizare

3. Selectaţi minuţi-
os locul de declanşare a artificiilor 
pentru a evita orice pericol.

4. Spectatorii trebuie să fie pla-
saţi în afara razei de pericol indicată 
pe produs.

5. În raza de securitate indicată 
pe produs nu trebuie să fie obsta-
cole, conducte de gaz, fire electrice 
sau de telecomunicaţii, copaci şi 
alte obiecte.

6. Produsul se amplasează ver-
tical pe o suprafaţă rigidă şi netedă, 
iar pentru asigurarea securităţii de 
utilizare, dispuneţi în jurul articolu-
lui pirotehnic sol, zăpadă, pietre etc. 
pe jumătate din înălţimea corpului 
produsului, sporind astfel stabili-
tatea acestuia pentru a evita răstur-
narea şi redirecţionarea focurilor de 
artificii la declanşarea lor.

7. Eliberaţi şi pregătiţi fitilul 
pentru aprindere, aceasta se face 
la distanţa unei mîini întinse, după 
care, imediat vă îndepărtaţi în afara 
razei de pericol.

8. Dacă produsul pirotehnic are 
două fitiluri, cereţi ca vînzătorul să 
vă marcheze fitilul principal de de-
clanşare, care de regulă, este acope-

rit cu stic de culoare verde sau are 
inscripţia „Fitil”. În cazul în care 
veţi aprinde fitilul secundar, nu se 
va produce niciun incident, însă ar-
tificiile vor funcţiona cu prezentarea 
spectacolului pirotehnic de la sfîrşit 
spre început, fiind mai puţin spec-
taculos. Nu aprindeţi ambele fitiluri 
concomitent, pentru că astfel este 
riscant, iar bateria va funcţiona şi 
ea de la început şi sfîrşit, pe o dura-
tă de 2 ori mai scurtă.

9. Nu folosiţi încăperi fontane 
sau vulcane destinate pentru utiliza-
re şi funcţionare în aer liber.

10. Fiţi foarte atenţi şi precauţi 
la plasarea spectatorilor în cazul fo-
losirii produselor pirotehnice de tip 

„FAN”, deoarece focurile de artificii 
ale acestora zboară în sus, direcţio-
nate oblic în raport cu suprafaţa so-
lului. Aceste produse au forma unui 
trapez.

11. Candelele sau focurile ro-
mane, pentru aducerea în stare de 
funcţionare, se instalează în pozi-
ţie verticală, cu fitilul în sus, legînd 
fiecare unitate de un ţăruş îngropat 
sigur în pămînt sau o bară verti-
cală, fie introducînd-o într-o ţeavă 
din metal sau alt material durabil 
îngropată în poziţie verticală în 
pămînt sau zăpadă presată, pe o 
lungime nu mai mică de 1/3 din 
lungimea candelei.

12. Pentru aducerea în stare de 
funcţionare a rachetelor cu beţişor-
stabilizator, nu mai puţin de 1/3 din 
lungimea beţişorului se introduce 
vertical într-o ţeavă din metal, plas-
tic sau hîrtie, fie într-o sticlă cu gî-
tul îngust, care se îngroapă sigur în 
pămînt sau se fixează de un ţăruş. 
Beţişorul rachetei trebuie să fie in-
trodus liber, iar legarea acestuia de 
obiecte sau îngroparea lui în pămînt 
se interzice, deoarece acesta trebuie 
să zboare cu racheta ca corp comun 
şi stabilizator al traiectoriei de zbor, 
care după explozia rachetei va cădea 
pe pămînt.

noTĂ: Se interzice categoric 
punerea în funcţiune din mînă a 
rachetelor cu beţişor-stabilizator 
şi candelelor sau focurilor romane, 
deoarece acestea sînt cele mai peri-
culoase produse pirotehnice.

Întru evitarea unor incidente ne-
plăcute, respectaţi aceste recoman-
dări, în timpul utilizării articolelor 
pirotehnice.

Cor. DrePtul

D atele statistice de-
monstrează că în 

forfota sărătorilor, numărul 
jafurilor şi a atacurilor tîlhă-
reşti este în creştere. Ţinînd 
cont de acest fapt, Ministerul 
Afacerilor Interne vine 
cu un şir de recoman-
dări privind siguranţa 
personală şi prevenirea 
cazurilor de jaf şi tăl-
hărie. În acest sens, in-
stituţia în cauză solicită 
participarea activă a so-
cietăţii civile în cadrul 
raziilor desfăşurate şi 
întrunirilor organizate 
de către şefii de post şi 
ofiţerii operativi de sec-
tor, potrivit unui comunicat al 
Direcţiei Informare şi Relaţii 
Publice a MAI. 

Astfel, poliţia înaintează 
un set de recomandări, me-
nite să asigure atît protecţia 

bunurilor patrimoniale, inte-
grităţii corporale a cetăţenilor, 
cît şi a agenţilor economici, 
clasificîndu-le în funcţie de 
circumstanţele şi modul co-
miterii.

Recomandări de preve-
nire a jafurilor şi atacurilor 
tîlhăreşti în locuri publice

- Evitaţi deplasările pe 
traseele situate în zonele mai 
puţin circulate.

- Nu vă afişaţi ostentativ 
obiectele de valoare (lănţi-
şoare, brăţări, telefoane mo-
bile etc.).

- Ţineţi-vă poşeta sau 
servieta sub braţul, care este 

opus traficului, în această 
manieră hoţii prin smulge-
re nu vor putea acţiona.

- Evitaţi (în calitate de 
pieton sau conducător 
auto) situaţiile violente de 
pe stradă.

- Cînd observaţi că sîn-
teţi urmărit/urmărită, de-
plasaţi-vă prin zone intens 
populate, chiar dacă acest 
lucru presupune schimba-
rea traseului şi adresaţi-vă 

primului poliţist întîlnit.
Recomandări de preve-

nire a jafurilor şi atacurilor 
tîlhăreşti în spaţiile comune 
ale imobilelor

- La intrarea în imobil 

(bloc locativ, instituţie, or-
ganizaţie, întreprindere etc.) 
fiţi foarte atenţi pentru a ob-
serva dacă în hol sau în zone-
le întunecate se află persoane 
dubioase.

- Folosiţi orice motivaţie 
pentru de a evita să urcaţi în 
ascensor cu persoane necu-
noscute, instruiţi-vă în acest 
sens şi membrii familiei.

- Cînd ascensorul nu func-
ţionează, fiţi atenţi la cei care 
urcă o dată cu dumneavoas-
tră, păstraţi distanţa în timpul 
deplasării, pentru a păstra 
distanţa de siguranţă.

- Evitaţi transportarea 
unor sume mari de bani fără 
măsuri adecvate de siguran-
ţă.

Recomandări de preve-
nire a jafurilor şi atacurilor 
tîlhăreşti în  locuinţă

- Nu permiteţi accesul 

persoanelor străine în locu-
inţă, indiferent de motivele 
invocate.

- Pentru reparaţii sau alte 
servicii urgente apelaţi doar 
la firme autorizate.

- Stabiliţi cu vecinii dum-
neavoastră măsuri comune 
de protecţie şi modalităţi de 
intervenţie în caz de pericol.

Recomandări de preve-
nire a jafurilor şi atacurilor 
tîlhăreşti în zona instituţii-
lor de învăţămînt

- Instruiţi-vă copiii să nu 
deţină asupra lor obiecte de 
valoare cînd merg la şcoală.

- Dacă aceştia sesizează 
persoane dubioase în veci-
nătatea instituţiei de învă-
ţămînt, să anunţe imediat 
cadrele didactice sau perso-
nalul de pază.

- În cazul în care copilul 
dumneavoastră a fost agresat 

sau a fost martor la comite-
rea unei infracţiuni, sesizaţi 
imediat poliţia.

aTenŢie !
În cazul în care integri-

tatea corporală sau viaţa vă 
sînt puse în pericol, reţineţi 
cît mai multe semnalmente 
ale atacatorului, şi anume:

• Înălţimea;
• Trăsături caracteristice 

ale feţei;
• Semne particulare;
• Vestimentaţia;
• Particularităţi în vorbi-

re sau comportament.
În mod de urgenţă, 

anunţaţi telefonic poliţia la 
numărul 902, şi depuneţi o 
sesizare, în care să descrieţi 
cele întîmplate, la cea mai 
apropiată secţie, sector sau 
post de poliţie.

Cor. DrePtul

Recomandări privind utilizarea articolelor pirotehnice în timpul sărbătorilor de iarnă

Recomandări de prevenire a jafurilor şi atacurilor tîlhăreşti în perioada sărbătorilor
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Nedeoglo 

Ion, pentru data de 5 februarie 2013, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, sala nr. 
1) în calitate de intimat în cauza civilă la cererea cet. Boghiu 
Raisa privind înlăturarea obstacolelor în folosirea imobilului şi 
demolarea construcţiei neautorizate.

Judecător  A. Gavriliţa
www

Curtea de Apel Cahul, în conformitate cu art.108 și art.103 
ale CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mihnea Tamara Gheor-
ghe, născută pe data de 13.11.1961, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: or. Cahul, str. M. Viteazul, nr. 39, apt. 49, pentru data de 7 
februarie 2013, ora 10.45, la şedinţa de judecată (or. Cahul, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 30, sala de şedinţe nr. 1) în calitate de pîrîtă, 
unde va avea loc examinarea în ordine de apel a pricinii civile la 
cererea reclamantului Lnenicica Vladimir privind recunoaşterea 
contractelor de vînzare-cumpărare nevalabile.

Pîrîtei i se propune să prezinte referinţa şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel 
de probe şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi 
examinată în lipsa ei.

Preşedintele
Curţii de Apel Cahul   Ghenadie Eni 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Pavlicev Dmitrii, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. 31 August 
1989, nr. 91, apt. 11, pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 207) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea cet. Agrici Vladimir privind încasarea datoriei.

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

 Judecător   V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grosu Ion Vasile, pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea ÎMGFL-11 
către Grosu Ion, intervenient accesoriu SA ,,Termocom” privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Negru Elena Gheorghe, pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în ca-
litate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea 
ÎMGFL-11 către Negru Elena, intervenient accesoriu SA ,,Ter-
mocom” privind încasarea datoriei.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popovici Dumitru, pentru data de 25 ianuarie 2013, ora 8.40, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Culiuc Vasile privind 
încasarea sumei.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Melconic” SRL, pentru data de 29 ianua-
rie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Stepaniuc-Balmuş Silvia privind recunoaşterea dreptului de 
proprietate.

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

Judecător   I. Busuioc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mihalco Valerii M. - c/p 0991607428516, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 58, apt. 35, 
pentru data de 4 februarie 2013, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea lui Mihalco Eduard privind încasarea 
sumei.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gheţiu Ion, pentru data de 11 februarie 2013, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Mîrza Gheorghe către: 
Zgherea Serghei şi Gheţiu Ion privind încasarea sumei.

Judecător   I. Busuioc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Terezakis Ioanis, domiciliat: mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 
159/6, apt. 34, pentru data de 7 februarie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
copîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Oleniţchi Iurie către: Democeani Ioana, Terezakis Ioanis privind 
anularea actelor juridice.

Judecător   Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea lui 
Guzovschi Gleb, pentru data de 13 februarie 2013, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de ÎMGFL-11 şi intervenient SA ,,Termocom” în procedura 
planului.

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. 

Mihailova Liudmila, pentru data de 21 februarie 2013, ora 8.50, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎMGFL-11 privind în-
casarea datoriei.

Judecător   V. Efros
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bucilă Savva, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 
12, pentru data de 17 ianuarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 611) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-5912/12, intentată de Bucilă Angela privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Olga Cojocaru
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bezzubova 
Oxana, Bezzubov Albert, Filimon Vera; a reprezentanţilor: OCT 
Dubăsari, SC ,,Universul Construcţiilor” SRL, pentru data de 18 
ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 230, în incinta Judecătoriei Co-
merciale de Circumscripţie) în calitate de participanţi în cauza 
civilă intentată de Bezzubova Oxana către: Bezzubov Albert, 
BC ,,Moldindconbank” SA, intervenienţi accesorii SC ,,Uni-
versul Construcţiilor” SRL şi Podolean Eduard privind partajul 
bunurilor comune.

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

Judecător                                              Alexandru Rotari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bîtcă Maria, pentru 
data de 21 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-6563/12, la cererea lui Bîtcă Alexei privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător   Aliona Danilov 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Edmond” şi cet. Batinschi Vasili, pen-
tru data de 21 ianuarie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrîţi la acţiunea 
,,Olantava” SRL privind obligarea îndeplinirii condiţiilor con-
tractuale.

Judecător   S. Lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gospodariova Ecaterina, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 74, apt. 16, pentru data de 23 ia-
nuarie 2013, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 606) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată pe margi-
nea acţiunii nr. 2-6344/12, la cererea lui Gospodariov Vladimir 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                       Ghenadie Plămădeală 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Pan Mar-Prim”, pentru data de 14 februarie 2013, ora 9.40, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2e-1460/2012, intentată de ÎI ,,Costiţă 
Danici” 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. 
Curcubet Eduard, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. Ion Pelivan, nr. 34/1, pentru data de 28 februarie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată pe marginea acţiunii 
nr. 2-6376/12, la cererea cet. Vladîca Clavdia privind obligarea 
acordării permisiunii de ieşire-intrare în RM pentru copil.

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

Judecător                                  Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Itrombas” 
SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Romană, nr. 11, pentru data 
de 17 ianuarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea ca-
uzei civile la acţiunea ,,Mobila-Market” SRL privind eliberarea 
titlului executoriu.

Judecător   Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Scam-Construct” SRL şi cet. Moroşan A., pen-
tru data de 18 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 16) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Drăgănel Ion, 
Drăgănel Gabriela, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 221, et. 2) în calitate de pîrîţi la cererea lui Chicu Igor 
către: Drăgănel Ion, Drăgănel Gabriela, Maruseac Nicu privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător   Aurica Us

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Pîntea Serghei, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, bdul Moscova, nr. 11, apt. 178, pentru data de 31 ianuarie 
2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Pîntea Iulia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Veronica Negru
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Program Consulting” SRL, mun. Chişinău, str. 
Timişoara, nr. 29, pentru data de 20 februarie 2013, ora 11.20, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circum-
scripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ceban 
Tatiana.

Prezenţa cu referinţă este obligatorie. În caz de neprezenta-
re, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ghicikin Dmi-
trii, pentru data de 26 februarie 2013, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Tizul Oxana privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător   Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tagacov Artur, 
pentru data de 19 martie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le la cererea B.N.A.A. privind încasarea datoriei.

Judecător   Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Căinăreanu Ghe-
orghe, cu domiciliul: satul Drăguşeni, Hînceşti, pentru data de 
26 martie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SAR 
,,Donaris Group” SA privind încasarea sumei.

Judecător   Serghei Papuha
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Beresteanu Elena Gheorghe, domiciliată: mun. Chişinău, 
str. Jubiliară, nr. 23, b/i nr. A88015522, pentru data de 21 ia-
nuarie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui 
Haruţa Ion privind declararea nulităţii actelor juridice.

Judecător   Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Nagornîi Serghei, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 13) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Baksaj Anna către: Nagornîi Serghei, intervenient 
accesoriu Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, sec-
torul Botanica privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   R. Ţurcanu
 www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,VV Leasing Grup”, pentru data de 24 
ianuarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Est-Quest Services Compagnie” 
privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra bunului 
mobil, încasarea prejudiciului moral.

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

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Popa Larisa 
şi Tulbu Ana, pentru data de 24 ianuarie 2013, ora 16.10, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii depusă de Tulbu 
Nicolae privind încasarea datoriei.

Judecător   S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Tanaşciuc Iu-
rie, Tanaşciuc Viorica, Macovei Ion, pentru data de 30 ianuarie 
2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 
13, bir. 25) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Malic Svetlana privind încasarea 
datoriei.

Judecător   S. Teleucă
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Mobil Form Grup”, pentru data de 5 fe-
bruarie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 1A) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea SRL ,,Mobvaro-M” privind încasarea datoriei şi plata 
penalităţilor.

Judecător   Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
,,Ingvar” SRL, pentru data de 7 februarie 2013, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cererii depusă de SA ,,Unic” 
privind încasarea datoriei.

Judecător   S. Teleucă
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Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cojocaru Alexei Vasile, domiciliat: satul 
Bujor, Hînceşti, pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 7, bir. 1) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1343, la cererea cet. Cojocaru 
Valentina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                       Tamara Mereuţă
www

 Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Fusa Marin, a.n. 21.01.1964, cu ultimul 
domiciliu: or. Ungheni, str. O. Ungureanu, nr. 15, apt. 18, pen-
tru data de 23 ianuarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 4, et. 2) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei la cererea: Friptuleac Selvestr şi 
Friptuleac Sergiu către: Friptuleac Irina şi Fusa Marin privind 
declararea nulităţii contractului de donare a imobilului.

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

Judecător   Lilia Trocin 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Marga Mihail Constantin, a.n. 1965, 
cu ultimul domiciliu: satul Peresecina, Orhei, pentru data de 23 
ianuarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Parfene Ecaterina privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

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

Judecător                                                   Viorelia Varaniţă 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Cerevatov Ser-
ghei, pentru data de 25 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Popa Iulia privind desfacerea că-
sătoriei.

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

Judecător   V. Selevestru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Brînza Lilia, domiciliată: or. Orhei, str. 
M. Eminescu, nr. 15, apt. 56, pentru data de 25 ianuarie 2013, 
ora 15.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Camaeva Irina Nicolae, domiciliată: or. 
Orhei, str. Unirii, nr. 134, apt. 7, pentru data de 25 ianuarie 2013, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Zghibarţ Iacob 
Pavel, domiciliat: or. Orhei, str. Unirii, nr. 146, apt. 43, pentru 
data de 28 ianuarie 2013, ora 9.20, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Cebotari Angela, 
domiciliată: or. Orhei, str. M. Sadoveanu, nr. 26, apt. 95, pentru 
data de 28 ianuarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                            Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şeremet Mihail Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Iakir, nr. 7,,A”, apt. 44, pentru data de 
29 ianuarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea cet. Şeremet Diana privind desfacerea căsătoriei şi 
stabilirea domiciliului copilului.

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

Judecător                                             Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ciobanu Dmitrii, pentru data de 29 
ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 
August 1989, nr. 19, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea cet. Ciobanu Romela privind desfacerea căsătoriei şi în-
casarea forţată a pensiei alimentare pentru întreţinerea copiilor.

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

Judecător   Lucia Danilişin
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Morari Iurie Al., cu ultimul 
domiciliu în or. Orhei, pentru data de 30 ianuarie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată de Raiu 
Stepan către: Consiliul şi Primăria Peresecina privind anularea 
titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător   V. Negruţa

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

solicită prezentarea cet. Guţan Ion Emilian, a.n. 1968, cu ultimul 
domiciliu: satul Mana, Orhei, pentru data de 30 ianuarie 2013, 
ora 9.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, et. 
1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Gu-
ţan Lilia privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului 
copiilor.

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

Judecător                                                  Viorelia Varaniţă
www

 Judecătoria Ialoveni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Stegărescu Andrei Valeriu, a.n. 
02.11.1988, domiciliat: or. Ialoveni, str. Fructelor, nr. 40, pentru 
data de 20 februarie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Ialo-
veni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Condrea Mihail privind încasarea prejudiciului.

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

Judecător   C. Creţu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mîţu Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. 
L. Deleanu, nr. 7/1, apt. 9, pentru data de 20 februarie 2013, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată pe marginea acţiunii nr. 
2-6360/12, la cererea CCL-177 către Mîţu Sergiu şi intervenient 
accesoriu SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei.

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

Judecător      Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciocîrlan Aurelia, pentru data de 28 ianuarie 2013, ora 12.50, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 8) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Ciocîrlan Ştefan pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător       Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău  solicită prezentarea cet. 
Perlug Vladimir, pentru data de 21 februarie 2013, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Perlug Ecaterina pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător        Viorica Puica
www

Judecătoria Soroca, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Trifăuţan Ivan Vasile, domiciliat: or. 
Soroca, str. Doctor Svirschi, nr. 30, pentru data de 15 ianuarie 
2013, ora 14.15, la şedinţa de judecată (or. Soroca, str. Inde-
pendenţei, nr. 62, bir. 11) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător      Petru Cocitov
www

Judecătoria Făleşti,  în conformitate cu art.108 al.(1), art.269-
270 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Timofei Ion Dimitri, 
născut pe data de 9 martie 1967, domiciliat: satul Petrunea, Glo-
deni, pentru data de 21 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet Timofei Valentina Boris privind 
desfacerea căsătoriei.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac. 
Judecător       Ion Pâcaleu

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Molodean Chiril, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, bdul Moscova, nr. 8, apt. 109,  
pentru data de 29 ianuarie 2013, ora 13.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Ciobanu Adrian privind 
repararea prejudiciului material.

Judecător      Serghei Papuha
      

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Gheţiu Liudmila, anunţă cet. 

Grosu Ion Vasile, precum că poate lua cunoștință de conclu-
ziile expertului privind evaluarea automobilului ,,Rennault 
Kangoo”, n.î. KAR 064, la biroul executorului Gheţiu Liud-
mila, în termen de 7 zile din momentul publicării anunţului, 
pe adresa: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr.73, bir. 
339. În cazul în care nu se va prezenta pentru a lua cunștință 
de evaluarea vizată, în termenul stabilit, automobilul seches-
trat va fi transmis spre realizare.

Executor judecătoresc                            Gheţiu Liudmila

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Focşa Sergiu, 
pentru data de 13 februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cererii depusă de Focşa Nina privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător   Maria Ţurcan
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Gherciu Fedora, pentru data de 19 februarie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Gherciu Anatolie privind recunoaşterea dreptului de proprie-
tate asupra unei părţi a imobilului.

Judecător   V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dzîgovschii Victor, pentru data de 20 februarie 2013, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Ma-
tei Ion privind încasarea datoriei.

Judecător   V. Stratan
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Musteaţă Mar-
gareta, pentru data de 17 ianuarie 2013, ora 12.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind în-
casarea datoriei.

Judecător   Ala Malîi
www 

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Eşanu Natalia, 
pentru data de 18 ianuarie 2013, ora 10.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Ina Dutca 
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Miron Ion Va-
sile, pentru data de 12 februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Moldcargo”  privind 
încasarea sumei.

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

Judecător   Ala Malîi 
 www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Naval Ruslan, 
pentru data de 10 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei la cererea reclamantei Naval 
Nadejda privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de 
întreţinere pentru un copil comun într-o sumă bănească fixă.

Judecător                                        Valentin Trişnevschi
 www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Sinica Nico-
lae, pentru data de 10 ianuarie 2013, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei la cererea reclamantei 
Sinica Liudmila privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător                                      Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Cuciuc Ale-
xandru, domiciliat: mun. Bălţi, str. Soarelui, nr. 20, pentru 
data de 15 ianuarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cuciuc 
Angela privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de 
întreţinere pentru doi copii minori.

Judecător   Ion Ghizdari
www 

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Radu Vale-
riu, a.n. 26.06.1971, cu ultimul domiciliu: satul Vărzăreştii 
Noi, Călăraşi, pentru data de 16 ianuarie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 
153, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
reclamanta Radu Zinaida privind desfacerea căsătoriei şi sta-
bilirea domiciliului copiilor minori.

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

Judecător   Ion Raropu 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Luncaşu Iurie, cu ultimul 
domiciliu în or. Orhei, pentru data de 18 ianuarie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată 
de reclamantul Ciloci Valerii privind anularea titlului de au-
tentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător   V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cotruţă Gheorghe, a.n. 1963, cu ulti-
mul domiciliu: satul Bieşti, Orhei, pentru data de 22 ianuarie 
2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, 
nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la ac-
ţiunea: Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Orhei 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător                                     Viorelia Varaniţă

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

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat 
la şedinţa din 18.12.2012 concurs pentru suplinirea func-
ţiilor vacante de : 

-   procuror al UTA Găgăuzia – 1 funcţie;
-   procuror, adjunct al procurorului r-lui Cantemir –1 

funcţie;
-   procuror în Procuratura mun. Bălţi – 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Edineţ – 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Ocniţa – 1 funcţie;
  Termen de aplicare – pînă la 19.01.2013  inclusiv.
Cererile de participare la concurs se depun la secre-

tariatul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun. Chişi-
nău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64



Dreptul8 VINerI, 28 DecembrIe 2012

Preţ: •	 de la 22/33 euro/per noapte;
Durata•	 : 3 zile/2 nopţi;
Destinaţie: •	 Braşov-Poiana,    

     Braşov-Bran-Sinaia;
Data plecării:•	  din 22 decembrie 2012 (ple-

cări din 3 în 3 zile).
Plecarea din oraşul Chişinău.

PROGRAMUL:
Prima zi •	 – sosirea în Braşov, cazarea, timp liber;
A doua  zi•	  – Prima Şcoală Românească, Bise-

rica Neagră, Panorama Braşovului, Poiana Bra-
şov, timp liber;

A treia zi•	  – vizita la Castelul Bran, ple-
carea în Sinaia – vizita la Castelul Peleş şi 
Pelişor.

Pachetul include:
– cazare: 2 nopţi-3 zile, 3 nopţi-4 zile, 4 nopţi-   
5 zile, 5 nopţi-6 zile, 6 nopţi-7 zile;

– drumul tur-retur  sau fără drum (în funcţie 
de ofertă);

– asigurare medicală;
– drumul spre excursii;
– suport viză (în caz de necesitate).

Adresa: Ștefan cel Mare, nr. 200. Tel.: 022-358474; 022-358303; mob. 078873760; 068940668

Nicolae TIMOFTI, 
preşedintele Republicii Moldova

 Mult stimate domnule 
Nicolae Timofti, 

De o semnificaţie apar-
te sînt aceste splendide 
zile pentru dumneavoas-
tră, deoarece vă aduc în 
dar frumoasa sărbătoare a 
sufletului.

Această deosebită ani-
versare ne oferă plăcutul 

prilej de a veni cu sentimentele cele mai since-
re de înaltă preţuire şi admiraţie, adresîndu-vă 
alese cuvinte de felicitare pentru tot ceea ce 
sînteţi.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru 
muncă, perfecţiunii, corectitudinii şi exigen-
ţei – cîteva dintre acele calităţi care vă disting 
drept o personalitate model, aţi cîştigat respec-
tul tuturor.

 Acum, la zi de sărbătoare, vă dorim să 
aveţi parte de cît mai multă sănătate, energie 
în muncă, prosperitate şi consecvenţă în de-
păşirea tuturor problemelor inerente. Să nu vă 
depărtaţi niciodată de acel idealism care a de-
venit expresia sufletului dumneavoastră.

la Mulţi ani!
 * * *  

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere:  Rodica Ciobanu, doctor în filozofie,  
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Aurelia Toderaş, preşedintele Judecă-
toriei Floreşti; Ecaterina Silivestru, judecător, 
Botanica; Aliona Miron, judecător, Rîşcani 
mun. Chişinău; Ludmila Coţaga, judecător, 
Rezina; Valeriu Nichitov, judecător, Soroca; 
Nicolae Şova, judecător, Botanica; Andrei 
Mironov, vicepreşedintele Judecătoriei Ta-
raclia; Ghenadie Bîrsan, judecător, Edineţ,   
Dumitru Puşca, judecător, Bălţi.

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

la Mulţi ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista naţională  de Drept

Conform calendarului chinezesc, 2013 este anul Şarpelui 
de apă (adică al şarpelui negru sau albastru). 

Ce ne aduce acest an?
În primul rînd, trebuie să înţelegem ce atitudine au chinezii 

pînul anului, este indicat să dăm dovadă de raţiune şi prudenţă, 
trebuie să evaluăm în profunzime orice situaţie. Foarte bineve-
nite vor fi planificarea minuţioasă şi abordarea meticuloasă a 
proiectelor noi. În anul Şarpelui negru de apă, ,,pe val” vor fi 
specialiştii cei mai competenţi în domeniul lor.

În acest an este momentul cel mai favorabil pentru luarea 
celor mai dificile şi importante decizii în viaţă. Astfel, cei care 
se vor afla la sfîrşitul anului 2012 la o răscruce de drumuri 
sau într-o situaţie complicată, pot să privească spre viitor cu 
optimism şi cu încredere că toate problemele se vor rezolva în 
scurt timp.

Cum vom sta cu norocul?
Horoscopul pentru anul 2013 anunţă că de o bunăvoinţă  

specială din partea stăpînului anului se vor bucura cei născuţi 
în anul Bivolului, Şarpelui (desigur), Calului, Maimuţei şi 
Mistreţului. Şerpii sînt prin definiţie norocoşii anului 2013. 
Mistreţul se va bucura de venituri financiare, Bivolul va primi 
o oportunitate fără precedent de a-şi consolida poziţia de lider, 
şi în acest caz, nu vorbim doar de carieră, ci şi de familie. Na-
tivii din anul Calului vor cunoaşte persoane utile şi interesante, 
iar Maimuţele vor reuşi să depăşească cu uşurinţă dificultăţile 
sau chiar să le evite de cele mai multe ori.

Iar cei care s-au născut în anul Iepurelui, Dragonului sau 
Caprei, trebuie să fie pregătiţi pentru faptul ca se vor afla în 
permanenţă sub supravegherea Şarpelui, a cărui privire nu va fi 
întotdeauna binevoitoare. Iepurii îl vor nemulţumi pe stăpîn cu 
egoismul lor şi încercările constante de a-i înşela pe cei din jur, 
Dragonii – cu lenea şi tendinţa de a-şi transforma viaţa într-o 
sărbătoare continuă, iar Caprele – cu incapacitatea de a face 
faţă realităţilor vieţii.

faţă de această 
reptilă. După 
părerea lor, şar-
pele întruchi-
pează înţelep-
ciunea, voinţa, 
independenţa, 
răbdarea, rapi-
ditatea reacţiei 
şi luării deci-
ziilor. Pe lîngă 
acestea, şarpe-
le este înzestrat 
cu un farmec 
uimitor – este 

un mare seducător. În acelaşi timp, această reptilă poate fi foar-
te vicleană şi nemiloasă dacă cineva o supără sau o jigneşte. Iar 
dacă luăm în considerare faptul că în anul 2013, elementul Şar-
pelui este apa, trebuie să adaugăm nestatornicia, emotivitatea şi, 
prin urmare, instabilitatea.

aşadar, la ce să ne aşteptăm în 2013, anul şarpelui negru 
de apă?

În primul rînd, în anul ce vine nu prea are rost să ne aş-
teptăm la şocuri puternice şi pasiuni arzătoare, dar dinamica 
evenimentelor va fi foarte vizibilă. Pentru a-l tempera pe stă-
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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.

Divert is
aniversări

AGENŢIA  DE  TURISM  ,,VECTOR-TUR”  VĂ  PROPUNE  SĂ  PETRECEŢI 
O  VACANŢĂ  DE  NEUITAT  LA  MUNTE,  ÎN  BRAŞOV,  ROMâNIA

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

BRAŞOV-2013, VACANŢĂ  LA  MUNTE!

2013 – Anul Şarpelui negru de apă


