
Oficiul Avocatul Poporului, 
acreditat cu statutul A 
de către Biroul pentru 
acreditare al GANHRI

Săptămânal juridic

Redactor-şef: 
Gheorghe AVORNIC

Reporter: Irina Burea
Jurist: Vitalie MODRÎNGĂ
Redactor: Corina BerzoI

Asistenţă computerizată: Maria BondarI
Contabilă: Maria Josanu

VINERI
31 august

2018
Anul XVII

nr. 31 (722)

8 pagini – 5 lei 44 bani

FONDATORI: 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene ,,Constantin Stere” din Moldova
Uniunea Juriştilor din Moldova

Premierul cere tragerea 
la răspundere a persoanelor 
care au acordat neîntemeiat 
grade de dizabilitate

(George Bernard Shaw)

Drepturile constituționale 
ale angajaților la condiții 
echitabile și satisfăcătoare 
de muncă sunt compromise 

E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com

„Viaţa nu înseamnă să te găseşti pe tine însuţi, ci să te creezi pe tine însuţi”. 
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F enomenul migraţiei, pe 
lângă oportunităţile ce le 

implică, rămâne a fi o provocare 
serioasă pentru Republica Mol-
dova, periclitând viitorul ţării. De 
ce? Deoarece, ca rezultat al plecă-
rii cetăţenilor peste hotare, satele 
Moldovei rămân pustiite, nume-
roase familii se dezbină, iar copiii, 
de cele mai multe ori, sunt lăsaţi pe 
mâini care nu le asigură acea grijă 
părintească ce nu poate fi înlocui-

tă, iar de aici pornesc un şir de alte 
consecinţe, printre care: abandonul 
şcolar, infracţionalitatea juvenilă, 
suicidul în rândul minorilor etc.

Întru diminuarea impactului 
negativ al migraţiei asupra copii-
lor ai căror părinţi au plecat peste 
hotare se înscrie şi lansarea proiec-
tului ,,SMILE”, cu genericul ,,Su-
port pentru copiii cu părinți plecați 
în străinătate”. Acesta este imple-
mentat de către Consorțiul pentru 
Ocrotire și Educație din Comuni-
tatea Drochia, din care face parte 
Consiliul Raional Drochia, ONG-
ul Fundația Speranța Copiilor, 
Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene ,,Constantin 

Stere” și SRL ,,Didact Vega”, Mol-
dova, în parteneriat cu VIA Univer-
sity College, Danemarca.

Evenimentul a avut loc la se-
diul Centrului de activități după 
școală ,,SMILE”, din cadrul Cole-
giului de Studii Integrate din orașul 
Drochia şi a debutat cu alocuţiuni 
de salut din partea reprezentanţi-
lor implicaţi în activitatea vizată: 
Gheorghe Avornic, doctor în drept, 
profesor universitar, preşedintele 

Senatului Universităţii de Studii 
Politice şi Economice Europene 

,,Constantin Stere”, reprezentantul 
legal al Consorțiului pentru Ocro-
tire și Educație din Comunitatea 
Drochia, Ion Dascăl, președintele 
raionului Drochia, Vitalie Josanu, 
vicepreședintele raionului Drochia, 
Ion Vița, specialist în domeniul ti-
neretului din cadrul Direcției Gene-
rale Învățământ, Tineret și Sport al 
Consiliului Raional Drochia și An-
gela Croitor, director al Centrului 
de activități după școală ,,SMILE”. 
Dânşii au subliniat importanţa 
acţiunilor de acest gen, întru sti-
mularea interesului copiilor pentru 
ştiinţă şi frumos, întru dezvoltarea 

unei generaţii abile, aptă 
să facă faţă rigorilor tim-
pului.

,,Copiii sunt viitorul 
societăţii. Astfel, devine 
imperios necesar să ne 
implicăm cu toţii, să le 
creem acel climat favo-
rabil pentru a-şi dezvolta 
abilităţile cu care sunt 
înzestraţi, să îi susţinem 
în perspectivele lor, ca în 

final să devină oameni 
de succes”, a relevat 
în context profesorul 
Gheorghe Avornic. 

Aşadar, grupul țintă 
al proiectului îl reprezintă copiii 
rămași singuri sau cu un părinte, 
părinţii sau tutela acestora, per-
sonalul centrului ,,SMILE”, pe-
dagogii și profesorii din școli.

Obiectivul general al proiec-
tului rezidă în creşterea calităţii 
vieţii copiilor cu părinți plecați 
în străinătate, prin dezvoltarea 
abilităților și a competenţelor 
lor, pentru a deveni adulți de 
succes, independenți. De ase-
menea, potrivit celor prezenţi la 

eveniment, proiectul va contribui 
şi la dezvoltarea orașului Drochia, 

care se doreşte a fi o comunitate in-
cluzivă și responsabilă. 

Printre acţiunile proiectu-
lui se numără: o campanie de 
conștientizare privind fenome-
nele de neglijare și abuz asupra 
copiilor; înfiinţarea Centrului de 
activități după școală ,,SMILE”, 
cu o capacitate de 50 de copii din 
familii dezavantajate; formarea 
personalului centrului și a perso-
nalului din școlile de unde provin 
copiii, derularea programului de 
activități după școală, evaluarea şi 
monitorizarea dezvoltării copiilor, 
schimbul de bune practici la nivel 

regional și național, promovarea 
proiectului prin conferinţe, semi-
nare, publicarea articolelor etc.

Este de menţionat că, recent, în 
cadrul proiectului a fost desfăşura-
tă o sesiune de formare pentru per-
sonalul centrului și al şcolilor din 
comunitate, susţinută de Stephan 
Weise, formator internațional de 
la VIA University College, Dane-
marca.

Implementarea proiectului vi-
zează instruirea a 50 de copii în fie-
care an şi susţinerea întru integrarea 
lor socială, prevenirea și reducerea 

abuzului și neglijenței co-
piilor, precum și recunoaş-
terea la nivel local şi naţi-
onal a Centrului ,,SMILE” 
ca model de dezvoltare in-
stituţională şi pedagogică.

Finalitatea proiectului 
dat rezidă în îmbunătăţirea 
şanselor de integrare so-
cială a copiilor din familii 
vulnerabile, prin servicii 
socio-educaţionale adecva-
te, oferite în cadrul Centru-
lui de activități după școală 

,,SMILE”.

Suport pentru copiii cu părinți 
plecați în străinătate
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CONDOlEANțE
În aceste momente de nemărginită tristeţe, Procura-

tura Republicii Moldova exprimă sincere condoleanţe şi 
regrete profunde rudelor îndoliate şi tuturor celor îndure-
raţi în legătură cu încetarea din viaţă a celui care a fost                
VASIlE RUSU, ex-Procuror General.

Dumnezeu să-i odihnească somnul cel de veci.

În aceste momente de dureroase încercări, Consi-
liul Superior al Procurorilor transmite cele mai sincere 
condoleanțe şi regrete profunde rudelor îndurerate în le-
gătură cu trecerea în neființă a domnului VASIlE RUSU, 
ex-Procuror General, a cărui prestație profesională a mar-
cat contribuții esențiale în dezvoltarea sistemului Procu-
raturii.

Dumnezeu să-l odihnească alături de aleșii săi.

G uvernul a aprobat recent proiec-
tul de lege elaborat de Minis-

terul Justiției care prevede modificarea 
substanțială a numeroase aspecte ce țin 
de calitatea hotărârilor judecătorești, ho-
tărârile explicative ale Curții Supreme de 
Justiție (CSJ), unificarea practicii judici-
are, asigurarea publicității ședințelor de 
judecată. Proiectul este promovat în ca-
drul implementării direcțiilor 
strategice de acțiune în secto-
rul judiciar („Mica Reformă a 
Justiției”), anunțate la începu-
tul anului curent, informează 
Ministerul Justiţiei.

Proiectul prevede amenda-
rea Codului de procedură civilă 
(C.proc.civ.), Codului de pro-
cedură penală (C.proc.pen.) 
și a Legii cu privire la CSJ. 
Una din completări vizează 
obligația instanței de a motiva 
hotărârile judecătorești, astfel 
încât să permită participanților 
la proces să înțeleagă motive-
le pe care aceasta se înteme-
iază și să reflecte respectarea 
de către judecător a principii-
lor dreptului la un proces echitabil, cu 
excepția cazurilor în care, potrivit legii, 
hotărîrea nu cuprinde partea de motiva-
re. O obligație complementară propusă 
este ca hotărârea judecătorească să fie 
redactată într-o manieră clară, un limbaj 
simplu și accesibil cu invocarea coeren-
tă, consecventă și lipsită de ambiguitate 
a tuturor motivelor.

În scopul atingerii obiectivului de 
asigurare a independenței judecătorilor 
este propusă excluderea competenței 
CSJ de a emite hotărâri cu caracter ex-
plicativ. Rolul Curții Supreme de Justiție 

de unificator al practicii judiciare ur-
mează să se realizeze prin actele pe care 
aceasta le pronunță pe cauzele individu-
ale, respectiv, pe cale jurisprudențială, 
și nu prin emiterea in abstracto a unor 
hotărâri explicative. Propunerea este 
înaintată din considerente că în practică 
se atestă situația în care hotărârile expli-
cative sunt luate cu titlu obligatoriu de 

instanțele ierarhic inferioare, iar uneori 
sunt singurele care stau la fundamenta-
rea unui act judecătoresc, în pofida fap-
tului că prevederile C.proc.civ. și C.proc.
pen. stabilesc că aceste hotărâri au doar 
caracter de recomandare. Asemenea 
recomandări/explicaţii, în mod indi-
vidual, nu pot sta la baza unei hotărâri 
judecătorești, ce urmează a fi întemeiată 
exclusiv pe prevederile legale. Judecă-
torii trebuie să beneficieze de libertate 
neîngrădită de a soluţiona în mod im-
parţial cauzele, în conformitate cu legea 
şi cu propria apreciere a faptelor.

De asemenea, în scopul interpre-
tării și aplicării unitare a legii de către 
instanțele judecătorești se propune in-
troducerea în C.proc.civ. a „recursului în 
interesul legii”, în prezent acesta fiind 
reglementat doar de C.proc.pen. Recur-
sul în interesul legii nu este o cale de atac 
cu efecte asupra situaţiei părţilor din 
proces, ci are ca scop asigurarea inter-

pretării şi aplicării unitare a legilor 
în viitor, ca urmare a unei analize 
a actelor judecătorești prin care au 
fost date soluții contradictorii.

Întru asigurarea publicității 
ședințelor de judecată prin exa-
minarea recursului în materie pe-
nală cu participarea părților, pro-
iectul de lege prevede excluderea 
situațiilor în care, prin interpreta-
rea normelor C.proc.civ., judecă-
torul este obligat de fiecare dată 
să declare ședința închisă când se 
atestă circumstanțele ce pot deter-
mina divulgarea unor informaţii 
care se referă la aspectele intime 
ale vieţii, ce lezează onoarea, 
demnitatea sau reputaţia profesio-
nală ori la alte circumstanţe care ar 

putea prejudicia interesele participanţi-
lor la proces, ordinea publică sau mora-
litatea. Or, regula este că orice ședință 
de judecată este publică, prin urmare, 
aceasta poate fi declarată închisă de 
către judecător doar în confirmitate cu 
prevederile C.proc.civ. și doar în cazul 
în care cerințele particulare ale fiecărui 
caz o cer.

Proiectul de lege mai vizează și mo-
dificarea temeiurilor de inadmisibilitate 
a recursului în materie penală și ajus-
tarea cadrului legal la hotărârile Curții 
Constituționale.

P este o sută de persoa-
ne – funcționari din 

autoritățile publice centrale 
– au participat la un seminar 
de instruire organizat de Mi-
nisterul Justiției, în cadrul că-
ruia au fost expuse informații, 
norme obligatorii și reco-
mandări ce trebuie luate în 
considerație la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
sau de modificare a acestora.

Reprezentanții Ministeru-
lui Justiției au oferit explicații 
prevederilor Legii nr. 100 cu 
privire la actele normative, 
ce a intrat în vigoare recent. 
De asemenea, au fost dis-
cutate aspecte elementare 
și generale despre forma și 
structura unui act normativ, 
precum stil, limbaj, definirea 
noțiunilor, sintagme reco-
mandate, abrogări, trimiteri 
la articole anterioare, expu-
nerea condițiilor permisive 

sau restrictive etc., informea-
ză Ministerul Justiţiei.

Adițional, reprezentanți 
ai Centrului de armonizare a 
legislației au făcut precizări 
privind unele directive ale 
Uniunii Europene, iar șeful 
Direcției avizare a actelor 
normative a Ministerului 
Justiției a făcut precizări 
referindu-se la erori sau 
neclarități frecvent admise 
de autori din autoritățile pu-
blice, aceștia fiind specializați 
în alte domenii.

În context, este de men-
ţionat că Ministerul Justiției 
are misiunea de a elabora 
proiecte de legi şi hotărâri ale 
Guvernului în domeniul jus-
tiţiei, precum şi a celor mai 
importante legi în alte dome-
nii social-economice, una din 
competențe fiind avizarea și 
expertizarea juridică a proiec-
telor actelor normative.

P ersoanele cu 
dizabilități locomo-

torii vor putea importa mai 
ușor mijloace de transport. 
Acestea vor avea dreptul să 
importe un mijloc de trans-
port o dată la 7 ani, fără a 
achita taxe fiscale și vamale. 

Subiectul a fost discutat de 
curând în cadrul grupului 
de lucru instituit la indicația 
prim-ministrului Pavel Filip, 
în urma mai multor sesizări 
din partea persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii.

În acest scop, vor fi fă-
cute modificări în legislație. 
În prezent, au facilități la 
importul automobilelor doar 
persoanele cu dizabilități lo-
comotorii severe, dacă mijlo-
cul de transport este acordat 
cu titlu gratuit (donaţie) și 
reutilat corespunzător. Pro-
iectul va fi în scurt timp defi-
nitivat și prezentat Guvernu-

lui spre aprobare, comunică 
Executivul.

Urmează a fi creat și un 
Centru tehnic specializat pen-
tru reutilarea autovehiculelor, 
conform necesităților persoa-
nelor cu nevoi speciale.

Grupul de lucru a soli-
citat, de aseme-
nea, Agenției 
Naționale de 
Transport Auto 
să oblige com-
paniile de taxi 
să aibă în dotare 
mașini adaptate 
pentru transpor-
tarea persoane-
lor cu dizabilităţi 
locomotorii.

Vor fi intensificate și 
acțiunile de dotare a clădiri-
lor publice cu rampe speciale 
pentru persoanele cu nevoi 
speciale. Actualmente, la 
intrările în Casa Guvernu-
lui, din străzile Al.Pușkin și 
G.Bănulescu-Bodoni au loc 
lucrări de instalare a ascen-
soarelor speciale pentru per-
soanele cu dizabilităţi loco-
motorii. Acestea urmează să 
fie date în folosință în luna 
septembrie curent.

În Republica Moldova 
locuiesc aproximativ 15 mii 
de persoane cu dizabilități 
locomotorii.

Cadourile protocolare primite 
de deputați vor fi expuse 
în muzeul Parlamentului 
Cadourile protocolare primite de deputați și funcționari 

vor fi expuse în muzeul Parlamentului. La finele sesiunii de 
primăvară, Biroul permanent a aprobat Regulamentul cu 
privire la activitatea muzeului Parlamentului, informează 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Repu-
blicii Moldova.

Preluarea în gestiune a exponatelor sau colecţiilor de bu-
nuri se va face de către persoana responsabilă de activitatea 
muzeului pe baza unui act în care vor fi enumerate piesele 
și li se vor atribui numere de inventar. După caz, persoa-
na responsabilă va purta răspundere disciplinară, civilă, 
contravențională sau penală pentru integritatea și starea de 
conservare a bunurilor patrimoniale.

Regulamentul stipulează obiectivele muzeului și 
activitățile care se pot desfășura în incinta acestuia. Astfel, 
printre obiective sunt: constituirea, conservarea, evidența, 
protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal. De asemenea, 
este reglementată colaborarea cu muzee din țară, instituții 
culturale, de învățământ, neguvernamentale și misiuni diplo-
matice pentru realizarea unor proiecte și programe comune.

Pentru promovarea instituției și a imaginii instituționale a 
Parlamentului Republicii Moldova, muzeul va avea un punct 
de comercializare a suvenirelor cu logoul Legislativului, mo-
dalitatea de activitate a căruia urmează a fi reglementată.

Muzeul Parlamentului a fost inaugurat la 23 mai 2017, de 
Ziua Legislativului. Printre exponatele ce se regăsesc, în pre-
zent, în muzeu, sunt documente istorice, fotografii și cadouri 
protocolare primite de deputați de-a lungul anilor.

 
197 de acte legislative au fost 
adoptate în sesiunea de primăvară 
a Parlamentului
Legislativul Republicii Moldova a adoptat 197 de acte le-

gislative în sesiunea de primăvară 2018, informează Direcția 
comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii 
Moldova.

Documentele adoptate includ 153 de legi și 44 de hotă-
râri. Au fost votate 5 legi ordinare și 148 de legi organice, 
inclusiv trei coduri – Codul administrativ, Codul serviciilor 
media audiovizuale și modernizarea Codului civil. Totodată, 
dintre acestea, 23 au fost pentru ratificări, 28 - legi cadru și 
102 au presupus modificări și completări. 15 dintre hotărârile 
adoptate au fost hotărâri cadru, 13 s-au referit la completări 
și modificări, iar alte 16 – la numiri sau eliberări din funcție.

În același timp, Legislativul a aprobat, în prima lectură, 
147 de proiecte de acte legislative. 12 legi au fost examinate 
și adoptate în lectură finală. 

Pe parcursul sesiunii, șeful statului nu a promulgat 8 legi. 
7 dintre ele au fost reexaminate de Parlament și adoptate cu 
menținerea votului.

Sesiunea de primăvară a Parlamentului a avut loc în peri-
oada 8 februarie - 27 iulie 2018.

Noi amendamente la art.187 alin.(21) 
din Codul fiscal 
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aduce la cunoștință că în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.178 cu pri-
vire la modificarea unor acte legislative din 26 iulie 2018, 
au fost efectuate amendamente la art.187 alin.(21) din Codul 
fiscal, prin completarea acestuia cu litera g).

Astfel, potrivit informaţiei SFS, începând cu 1 ianuarie 
2019, contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați, vor pre-
zenta dările de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, 
metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în 
modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. 

Convocarea Congresului XII ordinar 
al executorilor judecătorești
În temeiul p. 5.5-5.7 și 5.10 ale Statutului Uniunii Naţio-

nale a Executorilor Judecătoreşti (UNEJ), Consiliul Uniunii 
Naționale a Executorilor Judecătorești, prin Hotărârea nr. 57 
din 14.08.2018, a decis convocarea Congresului XII ordinar 
al executorilor judecătorești la data de 21 septembrie 2018.

Potrivit informaţiei UNEJ, agenda de lucru a Congresu-
lui respectiv include: prezentarea raportului anual al Consi-
liului; prezentarea raportului anual al secretarului general și 
a raportului Comisiei de cenzori; examinarea proiectului de 
modificare a Statutului UNEJ; alegerea președintelui UNEJ, 
membrilor Comisiei de cenzori, membrilor Colegiului disci-
plinar al executorilor judecătorești; examinarea Regulamen-
tului fondului de ajutor reciproc; adoptarea programului de 
activitate și a bugetului UNEJ pentru anul viitor și altele.

Modificări semnificative în legislație 
cu scopul îmbunătățirii actului de justiție

Companiile de taxi vor fi obligate să 
aibă în dotare automobile adaptate 
pentru transportarea persoanelor 

cu dizabilităţi locomotorii

Îndrumări privind 
tehnica elaborării actelor normative
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D repturile constituționale 
ale angajaților la condiții 

echitabile și satisfăcătoare de mun-
că sunt compromise. Aceasta este 
una din principalele concluzii care 
se conține în nota informativă pri-
vind starea securității și sănătății în 
muncă în semestrul I al anului cu-
rent, care a fost prezentată în cadrul 
ședinței Comitetului Confederal al 
CNSM de către Elena Carchilan, 
șeful Inspectoratului Muncii al Sin-
dicatelor, informează Departamentul 
mass-media și relații internaționale 
al CNSM.

Potrivit dânsei, în perioada de 
referință, inspectorii Inspectoratu-
lui Muncii al Sindicatelor au efec-
tuat 297 de vizite pentru a  verifica 
cum se respectă legislația și alte 
acte normative în domeniul mun-
cii, securității și sănătății în muncă 
la mai multe entități, în care acti-
vează peste 26 de mii de salariați, 
dintre care aproape 24 de mii de 
membri de sindicat. Drept urmare, 
au fost depistate peste 5500 de în-
călcări și abateri de la prevederile 
actelor legislative și normative din 
domeniul muncii, dintre care 4525 
de cazuri se raportează la domeniul 
securității și sănătății în muncă, iar 
945 vizează domeniul muncii. Alte 

aproape 80 de încălcări și abateri 
țin de nerespectarea prevederilor 
contractelor colective de muncă, 
convențiilor colective și 
a drepturilor sindicale.

În opinia Elenei Car-
chilan, actualmente, se 
constată o situație de 
regresiune și agravare 
în domeniul securității 
și sănătății în muncă, 
context în care dreptu-
rile constituționale ale 
angajaților la condiții 
echitabile și satisfă-
cătoare de muncă, la 
protecția vieții, sănătății, 
integrității fizice și psi-
hice a lucrătorilor sunt 
compromise.

Explicația constă 
în faptul, menționează 
sursa citată, că după 27 
octombrie 2017, după 
adoptarea noilor modifi-
cări legislative, Inspecto-
ratului de Stat al Muncii 
i-a fost limitată funcția 
de control, astfel încât se 
atestă absența unui mecanism via-
bil pentru coordonarea acțiunilor și 
măsurilor în domeniul siguranței 
ocupaționale în ceea ce privește 

activitatea de inspecție în domeniul 
securității și sănătății în muncă. În 
consecință, de la 27 octombrie, anul 

trecut, și până la 18 iunie curent, a 
fost cercetat, întocmit și expediat 
organelor de resort doar un singur 
dosar de accident de muncă mortal, 

care s-a produs la începutul anului 
de față la SRL ,,Combinatul de Pâi-
ne din Bălți”,  la examinarea căruia 

a participat și inspectorul de muncă 
al Inspectoratului Muncii al Sindi-
catelor.

Aceasta în timp ce Inspecto-

ratului de Stat al Muncii i-au fost 
comunicate 194 de accidente, 27 
dintre care s-au soldat cu decesul a 

31 de persoane, ceea ce de-
notă o situație îngrijorătoa-
re determinată de încălcări 
sistematice ale cerințelor 
securității și sănătății în 
muncă. Elena Carchilan a 
evidențiat în acest context, 
că în 13 accidente de mun-
că au avut de suferit membri 
de sindicat, adică 15 dintre 
ei au decedat, iar alți 4 s-au 
ales cu leziuni corporale 
grave. Către finele semes-
trului întâi al anului curent, 
Inspectoratul Muncii al 
Sindicatelor instrumenta 
12 accidente de muncă.

Elena Carchilan a speci-
ficat că CNSM a abordat în 
repetate rânduri la diferite 
niveluri problemele ce țin 
de domeniul securității și 
sănătății în muncă și încălca-
rea dreptului constituțional 
al salariaților la protecția 
muncii. S-au făcut demer-

suri în acest sens către Guvern și 
Parlament, subiectul în cauză a fost 
discutat în cadrul comisiei triparti-
te.

C adrul normativ ce are menirea de a regle-
menta domeniul ocupării forței de muncă, 

sistemul instituțional al acestuia, precum și rapor-
turile juridice ce apar la implementarea măsurilor 
de ocupare a fost completat cu o nouă Lege cu pri-
vire la promovarea ocupării forței de muncă și asi-
gurarea de şomaj. Această lege înlocuieşte Legea 
nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de 
muncă și protecția socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, informează Departa-
mentul mass-media și relații internaționale al Con-

federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.
Obiectivul noii legi este de a promova pe piața 

muncii măsuri eficiente de ocupare, modernizân-
du-le și adaptându-le la necesitățile actuale ale 
pieței muncii, în concordanță cu aspirațiile euro-
pene, precum și reducerea nivelului șomajului și 
efectelor sociale ale acestuia.

Sindicatele, în procesul de elaborare și defi-
nitivare a acestei legi, au venit cu mai multe pro-
puneri de perfectare, din care, unele s-au regăsit 
în varianta adoptată. Astfel, în scopul asigurării 
unui parteneriat social eficient în administrarea 
proceselor pe piața muncii s-a ținut cont de propu-
nerea Confederației Naționale a Sindicatelor din 

Moldova (CNSM) de a prevedea un statut special 
Consiliului tripartit de pe lângă Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă. Componența 
acestui organ al parteneriatului social va fi aproba-
tă de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale.

Punerea accentului pe măsurile active de ocu-
pare a forței de muncă, fie prin crearea de noi lo-
curi de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locu-
rile de muncă vacante, va contribui la o mai bună 
angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă.
Șomerii și angajatorii vor beneficia, de 

asemenea, de suport în vederea formării 
profesionale, de subvenționarea locurilor 
de muncă, de adaptarea locurilor de muncă 
la necesitățile persoanelor cu dizabilități, 
precum și de stimularea mobilității pentru 
acceptarea unui loc de muncă în altă loca-
litate.

În lege este reglementată și activitatea 
agențiilor private de ocupare a forței de 
muncă, care se ocupă de angajarea peste 
hotare. Este binevenită reglementarea 
modalității de control a activității agențiilor 
respective, mai cu seamă pentru a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor ce ape-
lează la serviciile acestora.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, 
vicepreședintele CNSM, implementarea 
politicilor proactive pe piața muncii, spo-
rirea nivelului de motivare a muncii și atin-

gerea obiectivelor propuse în noua Lege cu privire 
la promovarea ocupării forței de muncă și asigu-
rarea de șomaj va schimba și îmbunătăți situația 
pe piața muncii.

Pentru a asigura implementarea eficientă 
a legii, precum și pentru a spori cunoștințele 
salariaților și persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, despre oportunitățile oferite de 
noua lege, CNSM își propune să realizeze mai 
multe măsuri de informare a populației.

Legea cu privire la promovarea ocupării forței 
de muncă și asigurarea de şomaj va intra în vigoa-
re la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, din 10 februarie anul 2019.

Drepturile constituționale ale angajaților la condiții echitabile 
și satisfăcătoare de muncă sunt compromise 

Legea cu privire la 
promovarea ocupării forței de muncă 

și asigurarea de șomaj a fost promulgată

Registrul garanţiilor reale mobiliare 
a fost lansat în versiune nouă 

A genția Resurse Informaționale 
Juridice, subordonată Ministe-

rului Justiției, a lansat o versiune opti-
mizată a sistemului electronic Registrul 
garanţiilor reale mobiliare, în care sunt 
consemnate bunurile mobile puse în 
gaj. Astfel, au fost create funcționalități 
noi ce permit registratorilor efectuarea 
unei varietăți de operațiuni, informează 
Ministerul Justiţiei.

Registrul garanţiilor este public, în 
care se înregistrează gajul bunurilor 
mobile, precum mijloace de transport, 
utilaje, acțiuni, animale domestice, 
produse industriale și agricole etc. 
Operațiunile de înregistrare, modifica-
re sau radiere din registru se efectuează 
de către registratori (notari, bănci co-
merciale, organizații de microfinanțare, 
companii de leasing, societăți de regis-
tru etc.).

În prezent, registrul este îmbunătățit, 

are spații mărite pentru câmpurile de 
introducere a informaţiei, permite adă-
ugarea creditorilor multipli și a credi-
torilor speciali, înregistrați după criterii 
internaționale. De asemenea, registrul 
are opțiunea de a genera un aviz confir-
mativ de lipsă a bunurilor gajate, de a 
vizualiza online statutul plății efectua-
te, de a actualiza datele despre creditori 
sau debitor, dar și a reprezentanților 
acestora, cu păstrarea istoricului.

Este de menţionat că în prezent, 
statut de registrator au 122 de persoane 
fizice și juridice, ce sunt înregistrate în 
calitate de operatori de date cu caracter 
personal. Autorităţile publice, instanţe-
le judecătoreşti, executorii judecătoreşti, 
administratorii autorizaţi, organele de 
urmărire penală şi Serviciul Fiscal de 
Stat au acces gratuit la informaţia din 
registru.

M ichelle Bachelet a fost numită 
în funcția de Înalt Comisar 

al Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului. În acest context, Isha Dyfan, 
director pe advocacy la Amnesty Inter-
national a declarat: „Noul Înalt Comisar 
pentru Drepturile Omului își va începe 
activitățile într-o perioadă zbuciumată 
pentru comunitatea drepturilor omului. 
Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a 
70-a aniversare a Declarației Universale 
a Drepturilor Omului, înțelegem tot mai 
mult că libertățile consacrate în cadrul 
acesteia se află sub amenințare”.

„În multe țări există conflicte sânge-
roase și de lungă durată, iar autoritaris-
mul mai multor lideri internaționali sub-
minează standardele privind drepturile 
omului. În acest context, va fi nevoie de 
un lider puternic și principial, dispus să 

vorbească adevărul și gata să mobilizeze 
orice resurse, pentru a ne apăra dreptu-
rile”.

„Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm 
cu Michelle Bachelet pentru a promova 
agenda largă privind drepturile omului, 
propusă de ea, inclusiv întărirea oficia-
lă a OHCHR (Oficiul Înaltului Comisar 
pentru Drepturile Omului) în cadrul 
Adunării Generale”.

„Amnesty International solicită, de 
asemenea, Organizației Națiunilor Unite 
să lucreze la îmbunătățirea transparenței 
în ceea ce privește procesele de selecție 
pentru pozițiile superioare ale ONU. 
Dacă ONU vrea să-și mențină poziția 
de promotor al drepturile omului și 
supremația legii, astfel este esențial ca 
liderii săi să fie selectați într-un mod co-
rect și transparent”.

Noul Înalt Comisar al Națiunilor Unite 
își va începe mandatul într-o eră zbuciumată 

pentru drepturile omului 
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O ficiul Avocatul Popo-
rului a fost acreditat 

de către Biroul  Alianței Glo-
bale a Instituțiilor Naționale 
de Protecție a Drepturilor 
Omului (GANHRI) cu sta-
tutul „A”, ceea ce prezintă 
recunoașterea corespunde-
rii  Instituției Ombudsmanu-
lui din țara noastră cu Prin-
cipiile de la Paris, document 
ce include standardele de 
bază pentru funcționarea 
instituțiilor naționale de 
protecție a drepturilor omu-
lui.

Anterior, în anul 2009, 
Instituția Națională de 
Protecție a Drepturilor Omu-
lui din Republica Moldova, 
pe atunci Centrul pentru 
Drepturile Omului, a fost 
acreditată cu statutul B, Sub-
comitetul pentru acreditare 
(SCA) al GANHRI avan-
sând obiecții la legea fonda-
toare a instituției și privind 
funcționalitatea acesteia.

Apreciind ,,eforturile de-
puse de Oficiul Avocatul Po-
porului pentru realizarea re-
comandărilor SCA din 2009,  
sporirea capacității de pro-
movare și protecție a drep-
turilor omului în colaborare 
cu reprezentanții societății 
civile și recunoscând  pro-
vocările de ordin politic și 
contextul economic în care 
acesta activează”, Subcomi-
tetul pentru acreditare a pro-
pus   reacreditarea instituției 
cu statutul A, se precizează 
într-un comunicat de presă al 
Instituţiei Ombudsmanului 
din Republica Moldova. 

SCA a salutat adoptarea 
Legii nr.52, legea fonda-
toare a OAP, exprimându-și 
speranța că, după reacredi-
tarea cu statutul A, Instituția 
Ombudsmanului din Mol-
dova va întreprinde pașii 
necesari pentru a continua 
să-și sporească eficiența și 
independența, în corespun-
dere cu Principiile de la Paris 
și recomandările făcute în ca-
drul evaluării curente

În scopul de a fortifica 
OAP și a asigura corespun-
derea totală a acesteia Princi-
piilor de la Paris, SCA a făcut 
și unele recomandări pe care 
instituția, dar și autoritățile, 
urmează să le îndeplinească. 
Acestea se referă la procesul 
de selectare și numire a avo-
catului poporului, asigurarea 
pluralismului și diversității 
în componența echipei Om-

budsmanului, finanțarea 
adecvată a OAP, cooperarea 
cu sistemul internațional al 
drepturilor omului.

Autorităţile publice sunt 
încurajate să răspundă în 
timp util la recomandările 
OAP şi să furnizeze, după 
caz,  informații detaliate 
privind măsurile practice şi 
sistematice întreprinse întru 
îndeplinirea recomandărilor 
INDO.

Echipa Oficiului Avoca-
tul Poporului  apreciază deci-
zia Biroului GANHRI ca pe o 
recunoaștere internațională a 
activității instituției, ceea ce 
constituie un stimulent pen-
tru intensificarea eforturilor 
de dezvoltare și consolidare 
a acesteia și exercitarea cu 
succes a mandatului de pro-
movare și protecție a dreptu-
rilor omului.

Cu această oca-
zie, angajații instituției 
mulțumesc  partenerilor  in-
terni (Guvernul, Parlamentul 
Republicii Moldova, soci-
etatea civilă) și externi ai 
Oficiului Avocatul Poporului 
(OHCHR, PNUD Moldova, 
Misiunea Consiliului Euro-
pei în Moldova) care au spri-
jinit acțiunile întreprinse de 
către angajații OAP pentru 
îndeplinirea recomandărilor 
SCA din 2009. 

 Traducere neoficială
Secvențe (cu referire la 

Oficiul Avocatul Poporului) 
din Raportul și Recomandă-
rile Subcomitetului pentru 
Acreditare al GANHRI (SCA) 
din sesiunea care a avut loc 
în perioada 14-18 mai 2018 
la Geneva.

3.4. Moldova: Oficiul 
Avocatul Poporului din Mol-
dova (OAP)

Recomandarea: SCA re-
comandă reacreditarea OAP 
cu statutul A.

SCA apreciază eforturile 
depuse de OAP și recunoaște 
provocările de ordin politic 
și contextul economic în care 
acesta activează.

SCA salută eforturile 
depuse de OAP pentru rea-
lizarea recomandărilor SCA 
din 2009 și pentru sporirea 
capacității sale de promo-
vare și protecție a dreptu-
rilor omului în colaborare 
cu reprezentanții societății 
civile. SCA salută adoptarea 
Legii nr.52, legea fondatoare 
a OAP.

SCA dorește să sublinie-

ze așteptările sale referitoare 
la faptul că OAP, după rea-
creditarea cu statutul A, va în-
treprinde pașii necesari pen-
tru a continua să-și sporească 
eficiența și independența, în 
corespundere cu Principiile 
de la Paris și recomandările 
făcute de SCA în cadrul eva-
luării curente.

SCA notează:
1.Selectarea și numirea
În corespundere cu ar-

ticolul 591 3 al Constituției, 
avocatul poporului este nu-
mit de Parlament cu o ma-
joritate simplă de voturi ale 
deputaților.

SCA constată că OAP in-
formează că în practică pro-

cesul de numire este transpa-
rent și participativ și că soci-
etatea civilă poate participa 
prin avansarea de candidați 
și prin oferirea membrilor 
Comisiei speciale parlamen-
tare de comentarii privind alți 
candidați.

SCA notează că OAP a 
propus modificarea Legii 
pentru stabilirea prevederii 
că avocatul poporului urmea-
ză a fi numit de Parlament cu 
majoritatea absolută de vo-
turi în baza unui proces trans-
parent și participativ.

SCA încurajează OAP să 
continue promovarea amen-
dării acestor prevederi.

SCA face trimitere la 
punctul B.1 din Principiile 
de la Paris și la punctul 1.8 
privind „Selectarea și numi-
rea structurilor decizionale 
ale INDO” din Observațiile 
Generale.

2.Pluralismul și diversi-
tatea

Legea (nr.52) nu inclu-
de cerința asigurării plura-
lismului și diversității în 
componența OAP.

SCA menționează 
că OAP raportează că, 
componența sa reflectă/
corespunde acestor princi-
pii. Cu toate acestea, ca și o 
bună practică, SCA conside-

ră că legea fondatoare a unei 
INDO ar trebui să includă 
cerința de asigurare a plura-
lismului și a diversității, dat 
fiind că aceasta sporește ca-
pacitatea INDO de a fi impli-
cată în aprecierea (identifica-
rea) tuturor problemelor din 
domeniul drepturilor omului, 
ce afectează societatea în 
care operează.  Suplimentar, 
aceasta promovează accesi-
bilitatea INDO pentru toate 
categoriile de persoane din 
Republica Moldova.

SCA încurajează OAP să 
promoveze ideea includerii 
în legea fondatoare a cerinței 
ca în componența sa să fie pe 
larg reflectate toate segmen-

tele societății moldovenești.
SCA face referire la 

punctul B.1 din Principiile 
de la Paris și la punctul 1.7 
din Observațiile Generale 
privind „Asigurarea pluralis-
mului INDO”.

3.Finanțare adecvată
OAP informează că buge-

tul său actual nu este suficient 
pentru realizarea mandatului, 
în pofida majorării alocațiilor 
bugetare în ultimii trei ani. 
SCA notează că, pe lângă 
mandatul său de INDO, OAP 
a mai fost desemnat și MNPT 
în corespundere cu OPCAT.

SCA subliniază că, pen-
tru a funcționa în mod efi-
cient, o INDO trebuie să fie 
asigurată cu un nivel adecvat 
de finanțare, pentru a garan-
ta independența și capacita-
tea de a-și determina liber 
prioritățile și activitățile.

De asemenea, trebuie să 
aibă puterea de a aloca fon-
duri conform priorităților. În 
particular, finanțarea adec-
vată trebuie, într-un nivel 
rezonabil, să asigure treptat 
și progresiv  îmbunătățirea 
activității operaționale a 
instituției și îndeplinirea 
mandatului său.

SCA subliniază că, în 
cazul în care o INDO a fost 
mandatată cu responsabilități 

suplimentare, cum ar fi 
desemnarea în calitate de 
MNPT, aceasta trebuie să fie 
asigurată cu finanțarea adec-
vată,  pentru a-și îndeplini în 
mod eficient aceste sarcini.

SCA încurajează OAP să 
continue să pledeze pentru o 
finanţare adecvată pentru a-și 
îndeplini eficient mandatul 
său, inclusiv cel de MNPT.

SCA face trimitere la 
punctul A.2 și B.2 din Prin-
cipiile de la Paris și la punc-
tul 1.10 privind „Finanțarea 
adecvată” și 2.8 privind ,,Es-
timarea performanțelor INDO 
în calitatea de MNPT”.

4.Interacționarea cu sis-
temul internațional al dreptu-
rilor omului

SCA recunoaşte că OAP 
interacționează cu sistemul 
internaţional al drepturilor 
omului într-o măsură sub-
stanţială şi că este în proces 
de instituire a unei subdivi-
ziuni specializate pentru a 
monitoriza respectarea de 
către stat a obligaţiilor inter-
naţionale privind drepturile 
omului.

SCA încurajează OAP 
să continue cooperarea cu 
structurile din sistemul 
internațional al drepturilor 
omului şi să-și consolideze 
capacitatea de a face acest 
lucru, pledând pentru resurse 
suplimentare.

SCA recunoaşte că mo-
nitorizarea şi colaborarea cu 
instituțiile/structurile  din  
sistemul internaţional al 
drepturilor omului, în spe-
cial Consiliul pentru dreptu-
rile omului şi mecanismele 
sale (procedurile speciale și 
EPU), comitetele ONU,  poa-
te deveni pentru o INDO un 
instrument eficient în promo-
varea și protejarea drepturilor 
omului la nivel național.

SCA subliniază că anga-
jamentul/colaborarea eficien-
tă cu sistemul internaţional 
a drepturilor omului poate 
include:

– prezentarea rapoartelor 
paralele sau alternative pen-
tru EPU, mecanismele de 
proceduri speciale și comite-
tele ONU;

– făcând declaraţii în 
timpul dezbaterilor în fața 
organismelor de revizuire și 
Consiliului pentru drepturile 
omului;

– asistarea, facilitarea 
îndeplinirii misiunii și par-
ticiparea la  vizitele în țară a 

experților  ONU, inclusiv ce-
lor din partea deținătorilor de 
mandat special, comitetelor, 
misiunilor de informare, co-
misiilor de anchetă;

– monitorizarea și pro-
movarea implementării reco-
mandărilor relevante avansa-
te de structuri ale sistemului 
de drepturi ale omului.

Luând în considerare 
prezentul său angajament  cu 
structurile din sistemul 
internațional și regional 
pentru drepturile omului, 
OAP este încurajat să 
interacționeze în mod activ 
cu OHCHR, GANHRI, EN-
NHRI, alte INDO, precum şi 
ONG-uri naţionale şi inter-
naţionale.

SCA face referire la 
punctul A.3 (d) din Principi-
ile de la Paris și punctul 1.4 
privind „Interacțiunea cu 
sistemul internațional din do-
meniul drepturilor omului” al 
Observațiilor Generale.

5.Recomandările pentru 
INDO

OAP a informat despre 
dezvoltarea unui cadru de 
monitorizare independentă 
a implementării de către gu-
vern a PNADO, în coopera-
re cu alte structuri din sfera 
drepturilor omului, inclusiv 
societatea civilă. SCA salută 
această inițiativă.

În îndeplinirea mandatu-
lui său, INDO trebuie nu doar 
să monitorizeze, investigheze 
și să raporteze despre situația 
în sfera drepturilor omului 
în țară, dar și să desfășoare 
activități sistematice și rigu-
roase de urmărire a îndepli-
nirii recomandărilor sale, de 
promovare și advocacy pen-
tru implementarea recoman-
dărilor și constatărilor sale, 
de protecție a celor ale căror 
drepturi au fost violate. 

Autorităţile publice sunt 
încurajate să răspundă în 
timp util la recomandările 
INDO şi să furnizeze, după 
caz, informații detaliate 
privind măsurile practice şi 
sistematice întreprinse întru  
îndeplinirea recomandărilor 
INDO.

SCA încurajează OAP să 
continue monitorizarea im-
plementării PNADO, precum 
și a altor recomandări.

SCA face trimitere la 
punctul A.3 din Principiile 
de la Paris și punctul 1.6 

,,Recomandări pentru INDO” 
din Observațiile Generale.

Oficiul Avocatul Poporului, acreditat cu statutul A 
de către Biroul pentru acreditare al GANHRI

R ecent, a avut loc semnarea unui me-
morandum de înțelegere între Minis-

terul Afacerilor Interne (MAI) și Entitatea 
Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și 
Abilitarea Femeilor (UN Women).  Memo-
randumul a fost semnat pe o perioadă de trei 
ani și va putea fi prelungit ulterior cu încă 
doi ani. La semnarea memorandului au par-
ticipat  reprezentantul UN Women Moldova 
Asya Varbanova și  secretarul de stat în do-
meniul ordinii și securității publice, preveni-

rii și combaterii criminalității Dorin Purice, 
informează MAI.

Astfel, partenerii UN Women și MAI  ple-
dează pentru cooperare întru a-și atinge 
obiectivele comune, care fac parte din Stra-
tegia pentru asigurarea egalității între femei 
și bărbați în Republica Moldova pentru anii 
2017-2021, Strategia națională de preveni-
re și combatere a violenței faţă de femei și 
a violenței în familie pentru anii 2018-2023 
și Programul naţional de implementare a 

Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU privind femeile, pacea și securitatea 
pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţi-
uni privind Rezoluția 1325.

Totodată, colaborarea propusă va contri-
bui la realizarea obiectivelor Planului stra-
tegic al UN Women pentru anii 2018-2022 
și anume a domeniilor tematice prioritare: 
femeile în poziții de conducere; eliminarea 
violenței împotriva femeilor și fetelor; femei-
le, pacea și securitatea. Misiunea UN Women 

este promovarea egalității de gen în societa-
te.

 De asemenea, UN Women are mandatul 
de a împuternici femeile din Moldova să par-
ticipe în procesele de luare a deciziilor, să le 
abiliteze economic și să le încurajeze să lupte 
pentru drepturile lor, inclusiv să aibă o viață 
fără violență, iar Ministerul Afacerilor Inter-
ne va asigura că aspectele privind egalitatea 
de gen sunt o parte integrantă a politicilor 
naționale. 

Memorandum de înțelegere între Ministerul Afacerilor Interne 
și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor 
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P rim-ministrul Pavel 
Filip cere ca persoa-

nele care au comis încălcări 
și au acordat neîntemeiat gra-
de de dizabilitate să fie trase 
la răspundere conform legii. 

„Această reformă nu înseamnă 

numai că am reformat siste-
mul și oamenii au plecat. Cei 
care au fost corupți, au comis 
încălcări trebuie să răspundă 
pentru acțiunile lor”, a ac-
centuat Pavel Filip.

Implementarea reformei 

sistemului de determinare a 
dizabilității a fost examinată 
recent într-o ședință de lucru 
la Guvern, fiind constatate 
mai multe constrângeri și 
bariere la realizarea acesteia, 
inclusiv rezistență din interi-

orul sistemului, informează 
Executivul.

„Trebuie să construim 
un sistem de determina-
re a dizabilității integru și 
funcțional. Acesta trebuie să 
vină în confortul cetățeanului 

care, într-adevăr, se încadrea-
ză în criteriile de acordare a 
gradului de dizabilitate și nu 
a celor care folosesc sistemul 
pentru a beneficia de bani”, a 
spus Pavel Filip.

În prezent, gradul de 
dizabilitate este 
stabilit de către 15 
echipe de experți, 
activitatea acesto-
ra fiind verificată 
de 3 comisii de 
control. Potrivit 
informaților pre-
zentate, unele echi-
pe examinează și 
pregătesc circa 700 
de dosare pe lună, 
în timp ce altele 
doar 100. Premie-
rul a menționat că 
acest fapt generea-
ză multe semne de 
întrebare și a soli-
citat ca activitatea 

echipelor de experți să fie 
evaluată corect și obiectiv, 
astfel încât cei care lucrează 
eficient să fie încurajați, iar 
echipele  care tărăgănează 
procesul de muncă, creează 
impedimente cetățenilor, să 

fie dizolvate prin ordinul 
Ministerului Sănătății, Mun-
cii și Protecției Sociale, fiind 
create altele în loc. „Avem 
nevoie de oameni integri 
și profesioniști în acest sis-
tem”, a subliniat Pavel Filip.

Premierul a cerut ca 
reforma sistemului de de-
terminare a dizabilității să 
fie dusă până la capăt și să 
fie înlăturate constrângerile 
care mai există. Prin urmare, 
s-a decis că de la 3 septem-
brie curent să fie interzisă 
completarea manuală a do-
sarelor privind determinarea 
dizabilității, datele persoane-
lor find introduse în sistemul 
informațional automatizat. 
De asemenea, vor fi revizu-
ite criteriile de determinare 
a dizabilității pentru a ex-
clude orice marjă de eroare, 
iar Comisiile de control vor 
fi subordonate direct  Minis-
terului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale.

Reforma sistemului de 
determinare a dizabilității a 
început în aprilie anul curent, 
la inițiativa prim-ministrului 
Pavel Filip.

P ersoanele fizice și juri-
dice au adresat Parla-

mentului Republicii Moldova 
1739 de petiții și solicitări 
verbale în primul semestru 
al anului 2018. Datele se 
conțin în raportul statistic al 
instituției pentru această pe-
rioadă, informează Direcția 
comunicare și relații publice 
a Parlamentului Republicii 
Moldova.

Din numărul total de soli-

citări, 1458 au fost petiții scri-
se și 281 au fost adresări ver-
bale. Petiţiile au fost formu-
late în scris şi transmise prin 
poştă, inclusiv în formă elec-
tronică, sau expuse direct în 
cadrul audienţelor. Cetățenii 
și instituțiile au semnalat, 
prin intermediul solicitărilor, 
peste două mii de probleme 
în diferite domenii. 

Tematica problemelor 
abordate se referă, în speci-
al, la asigurarea respectării 
legislației în domeniile ju-
ridic, al protecţiei sociale și 
asistenței medicale. De aseme-
nea, au fost semnalate cazuri 
de nerespectare a dreptului la 
proprietatea privată, proble-
me de dezvoltare a infrastruc-
turii, propuneri de modificare 
a legislației, dificultăți în do-
meniul agriculturii, precum și 

în activitatea administrației 
publice centrale și locale, 
chestiuni privind raporturile 
de muncă.

Solicitările privind asi-
gurarea legislației au fost 
abordate în 959 de adresări. 
Petiționarii vor să fie operate 
modificări și completări ale 
actelor legislative ce țin de 
protecția socială a populației, 
incluziunea socială a persoa-
nelor cu dizabilități, instruirea 

şi educaţia copiilor, sistemul 
financiar etc.

Potrivit analizei, conform 
criteriului teritorial, cele mai 
multe petiții, circa o mie, au 
adresat locuitorii municipiu-
lui Chișinău. Un număr mare 
de probleme au semnalat și 
locuitorii din municipiile 
Bălți, Orhei, Soroca, Cahul, 
Strășeni, raioanele Rezina, 
Briceni, Ialoveni și Florești.

Din numărul total de 
petiții, 904 au fost remise orga-
nelor de resort, iar 835 au fost 
examinate de către comisiile 
parlamentare, reprezentanții 
fracțiunilor și ai Secretariatu-
lui Parlamentului.

În primul semestru al anu-
lui 2017, persoanele fizice și 
juridice au adresat Parlamen-
tului 1904 petiții și adresări 
verbale.

C entrul Internațional 
,,La Strada” din Mol-

dova vine să sensibilizeze 
Guvernul Republicii Moldo-
va, organele de resort și co-
munitatea anti-trafic în sensul 
revizuirii abordării politici-
lor de prevenire și combatere 
a traficului de ființe umane 
(TFU) cu implicarea copiilor 
și adolescenților. 

Potrivit unui comunicat 
al ,,La Strada”, pornind de la 
prezumția că misiunea statu-
lui e să facă participarea 
copilului în procesul de 
justiție mai puțin trau-
matizantă, încă nu putem 
spune că scopul este tan-
gibil din perspectiva prin-
cipiilor justiției restaura-
tive. Copiii care au trecut 
prin experiența extrem de 
dureroasă a unui proces 
de judecată, în calitate de 
victime sau martori, au 
nevoie de o etapă înde-
lungată de reabilitare, de 
programe de asistență so-
cială și psihologică bine 
puse la punct, de centre 
de plasament în care să 
fie consultați, asistați și 
sprijiniți, pas cu pas să re-
vină la un mod de viață sigur, 
evitând paternurile compor-
tamentale de supraviețuire, 
cele care, până la urmă, îi 
readuc la aceleași situații cu 
risc sporit de trafic. 

Or, profilul adolescenților 
care se expun cel mai mult 
riscului de trafic este unul 
tipic și se menține același 
de ani de zile. Vorbim în 

special despre copiii lăsați 
în grija buneilor, copiii din 
familii cu un singur părinte, 
care suferă la rândul său de 
alcoolism sau de boli psihice. 
Familia duce lipsă de un ve-
nit financiar stabil, iar copilul, 
pe lângă faptul că duce lipsă 
de atenție, grijă și emoții cal-
de părintești, este abuzat fizic 
sau psihic și e nevoit să gă-
sească soluții de supraviețuire 
în stradă. Toate, din simplul 
motiv că acasă nu se simte în 

siguranță. Ce poate face ,,La 
Strada”, în virtutea mandatu-
lui de care dispune, este să in-
tervină abia atunci când acest 
copil sau adolescent se află 
deja într-o situație compli-
cată, asigurându-i protecția 
drepturilor pe durata unui 
proces juridic în care el este 
victimă sau martor, făcând 
tot ce este cu putință pentru 

a evita la maximum trauma-
tizarea și mai gravă a lui și 
victimizarea repetată.  

,,Din toate rapoartele Gu-
vernului Republicii Moldova 
către ONU, Consiliul Europei, 
pe dimensiunea drepturilor co-
pilului și măsurilor anti-trafic, 
rezultă că ţara noastră cores-
punde mai mult sau mai puțin 
standardelor necesare pentru 
prevenirea și combaterea 
abuzului față de copii. Cazu-
rile pe care le gestionăm zi de 

zi, comunicarea cu copiii vic-
time demonstrează însă opu-
sul acestor rapoarte. La finele 
proceselor de judecată, copiii 
supraviețuitori ai capcanelor 
traficanților se transformă 
imediat din ,,cazuri identifica-
te” în ,,cazuri referite” și ,,ca-
zuri condamnate”, după care 
aceștia sunt lăsați să revină în 
același mediu din care au fost 

racolați. Așa funcționează ac-
tualmente mecanismul de stat 
de combatere a traficului de 
persoane în raport cu copiii, 
făcând abstracție de cealaltă 
parte, extrem de importantă a 
justiției restaurative: mecanis-
me reale de reintegrare a co-
piilor în societate, programe 
educaționale de durată, prin 
care să-și găsească un loc în 
societate și șanse de reabilita-
re”, a menționat Ana Revenco, 
președintele ,,La Strada”. 

Pe de altă parte, valul 
de migrație, condiționat 
de căutarea unor oferte de 
muncă peste hotare, este 
și el un factor care, dacă 
nu este anticipat de infor-
marea minuțioasă înainte 
de emigrare, completează 
statistica persoanelor aflate 
în situații de risc sau dis-
părute, inclusiv cu copii. 
Datele acumulate de Linia 
fierbinte anti-trafic (LFA) 
în prima jumătate a anului 
curent denotă deja 36 de 
cazuri de SOS (cazuri care 
implică persoane dispărute, 
prezumate victime ale tra-
ficului de ființe umane sau 
migranți aflați în dificulta-

te). Cca 9% dintre ele vizează 
copiii. Aceleași cifre arată că 
femeile rămân în continuare 
cele mai expuse riscului de 
TFU. Din numărul total al 
cazurilor de tip SOS înregis-
trate de LFA, cazurile de TFU 
și fenomenele conexe acestu-
ia reprezintă 15%, dintre care 
60% vizează femeile și 40% 

- bărbații.

Premierul cere tragerea la răspundere 
a persoanelor care au acordat neîntemeiat 

grade de dizabilitate

Peste 1700 de petiții 
și solicitări au fost adresate 

Parlamentului în prima jumătate 
a anului curent 

Copiii victime ale traficului de ființe umane 
au nevoie de implementarea 

unei justiții restaurative în raport cu ei

R ecent, Comite-
tul ONU Împo-

triva Torturii a reflectat 
în observațiile sale finale, pe 
marginea celui de-al șaselea 
raport al Federației Ruse, 
constatările și recomandă-
rile Asociației ,,Promo-Lex” 
și a Organizației Mondiale 
Împotriva Torturii.

,,Promo-Lex”, în partene-
riat cu OMCT, a prezentat în 
atenția experților Comitetu-
lui raportul privind asigurarea 
protecției dreptului de a nu fi 
supus torturii sau altor rele 
tratamente în regiunea trans-
nistreană. În acest raport, a 
fost atrasă atenția asupra fap-
tului că obligațiunea extrateri-
torială a statelor în a preveni 
tortura și alte rele tratamente 
este aplicată chiar și atunci 
când statele exercită indirect 
sau direct, de facto controlul 
efectiv asupra persoanelor 
sau teritoriilor. Potrivit unui 
comunicat al ,,Promo-Lex”, 
acest raport a adus în atenția 
experților fapte ce confirmă 
existența torturii și altor rele 
tratamente în regiunea trans-
nistreană a Republicii Moldo-
va, existența impunității totale 
în privința acestor acte ilegale, 

lipsa unor mecanisme eficien-
te de apărare și monitorizare a 
drepturilor omului în regiune. 
Totodată, a fost atrasă atenția 
experților asupra obligațiunii 
extrateritoriale a Federației 
Ruse în a preveni și a comba-
te tortura și alte rele tratamen-
te în regiunea transnistreană a 
Republicii Moldova, deoare-
ce exercită controlul efectiv 
asupra acestui teritoriu și a 
administrației de la Tiraspol.

Constatările și recomandă-
rile ,,Promo-Lex” și OMCT au 
fost luate în considerare de 
Comitet, care a confirmat 
obligația Federației Ruse în 
conformitate cu articolul 2 și 
16 ale Convenției (CAT), în a 
preveni și a combate tortura 
și alte rele tratamente în re-
giunea transnistreană a Repu-
blicii Moldova asupra căreia 
exercită control efectiv.

În observațiile sale finale, 
Comitetul cheamă Federația 
Rusă, ca prin intermediul ne-
gocierilor în formatul ,,5+2”, 
să încurajeze adoptarea unor 
măsuri eficiente de preveni-
re și combatere a torturii și a 
altor rele tratamente, ținând 
cont de vacuumul legal din 
regiunea transnistreană.

ONU recomandă Rusiei 
să ia măsuri în vederea prevenirii 

și combaterii torturii 
în regiunea transnistreană
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Avocatul Dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

?

Educaţie juridică

Prin Legea nr.163 din 20 iulie 2017, ar-
ticolul 385 din Codul de procedură penală 
a fost completat cu alineatele (5) și (6), cu 
următorul cuprins:

„(5) În cazul constatării încălcării drep-
turilor privind condițiile de detenție, garantate de art.3 
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale, conform jurisprudenței 
Curții Europene a Drepturilor Omului, reducerea 
pedepsei se va calcula în felul următor: două zile de 
închisoare pentru o zi de arest preventiv.

(6) În cazul în care condamnatul s-a aflat în arest 
preventiv, în condițiile specificate la alin.(5), nu mai 
puțin de 3 luni până la numirea cauzei spre jude-
care, la stabilirea, în calitate de pedeapsă principa-
lă, a muncii neremunerate în folosul comunității, a 
amenzii sau a privării de dreptul de a ocupa anumite 
funcții sau de a exercita o anumită activitate, acesta 
este liberat de executarea pedepsei de către instanța 
de judecată”. 

Am vrea să cunoaștem care este părerea redacției 
referitoare la intrarea în vigoare a acestor norme? 

Olga Buga,
 Penitenciarul nr. 7

După cum menționați 
și în scrisoarea adresată 
redacției, potrivit art.VI din 
Legea 385, alineatele (5) 
și (6) ale articolului 385 
din Codul de procedură 
penală sunt în vigoare din 
20.12.2017, excepție făcând 
art.II din aceeași lege, doar 
în partea ce se referă la  art. 
4732-4734, care va intra în vi-
goare la 1 ianuarie 2019. Prin 

urmare, există bănuiala că nu 
este analizat cumulul de nor-
me referitoare la constatarea 
încălcării drepturilor privind 
condițiile de detenție, garan-
tate de art.3 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor funda-
mentale și modul de aplicare 
a acestora, fiind pus accentul 
doar pe acțiunea directă a 
normelor (5) și (6).

Citaţii în judecată
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 

cet. Bîrsan Ghenadie, domiciliat: mun. Chişinău, str. Tranda-
firilor, nr. 6/1, apt. 181, pentru data de 15 octombrie 2018, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 604), în calitate de pârât în cauza 
civilă intentată de către Bîrsan Alexandra privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copiilor minori.

Judecător  Eleonora Badan-Melnic
www

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, solicită prezenta-
rea cet. Traci Iurie, pentru data de 20 septembrie 2018, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, 
nr. 2, bir. 614), în calitate de pârât în cauza civilă nr. 2-240/18, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de către 
AP ,,Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule” către 
VVM Service SRL, intervenient accesoriu Traci Iurie privind 
încasarea în ordine de regres a despăgubirii de asigurare.

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

Judecător  Roman Pascari 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ghindă Andrei, do-
miciliat: mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Călăraşi, nr. 63, apt. 
57, pentru data de 24 septembrie 2018, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 620, et. 6), 
unde va avea loc examinarea dosarului nr. 2-758/18, la cererea 
de chemare în judecată depusă de Ghinda Iana privind desfa-
cerea căsătoriei. 

 Prezenţa la şedinţa de judecată este obligatorie cu buleti-
nul de identitate. 

Judecător  Oxana Parfeni
www

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, solicită prezenta-
rea cet. Diacov Mihail, pentru data de 8 octombrie 2018, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, 
nr. 2, bir. 508), în calitate de pârât, unde va avea loc exami-
narea cererii de chemare în judecată depusă de Pucal Nicolai 
privind încasarea datoriei în mărime de 1500 euro.

Prezenţa la şedinţa de judecată este obligatorie cu întocmi-
rea referinţei. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în 
lipsa părţii absente. 

Judecător  Dorin Dulghieru 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Prodanov Evghenii, 
IDNP 2003002107609, cu domiciliul cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. Miron Costin, nr. 11, bloc 3, apt. 11, pentru data de 24 
septembrie 2018, ora 14.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişi-
nău, str. Kiev, nr. 3, bir. 8, et. 3), în calitate de pârât la acţiunea 
intentată de ,,Metical” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Olesea Ţurcan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani, solicită prezentarea 
cet. Godorog Dumitru, cu domiciliul: or. Floreşti, str. G.Coşbuc, 
nr. 11, MD-5001, pentru data de 23 octombrie 2018, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 24), 
în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
în baza cererii de chemare în judecată depusă de CIA ,,Asito” 
SA privind restituirea despăgubirii de asigurare şi încasarea 
cheltuielilor de judecată.

Judecător  Serafim Vasilache 
www

Judecătoria Chişinău, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Reabuşev Vladi-
mir, pentru data de 27 septembrie 2018, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 18), în 
calitate de pârât la cererea de chemare în judecată înaintată de 
ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor 
de judecată. 

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

Judecător  Angela Braga
www

Judecătoria Chişinău, sediul central, solicită prezentarea 
cet. Ghermachievschi Anatolie, domiciliat: mun. Chişinău, 
str. Petru Zadnipru, nr. 7, bl. 4, pentru data de 16 octombrie 
2018, ora 10.10, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
N.Zelinski, nr. 13, bir. 15), în calitate de pârât, unde va avea 
loc examinarea cererii depusă de Ghermachievschi Tatiana pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu 
www

Judecătoria Chişinău, sediul central, solicită prezentarea 
cet. Onila Dumitru, domiciliat: mun. Chişinău, str. Doina, nr. 
150/3, apt. 7, pentru data de 31 octombrie 2018, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 
23), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea pricinii 
civile intentată de ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea dato-
riei.

Judecător  Vladislav Holban

www
Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în conformitate cu 

art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ivancişin Serghei, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str-la 2 Budeşti, 
nr. 3, apt. 49, pentru data de 15 octombrie 2018, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 
24/1, sala de şedinţe nr. 2), în calitate de pârât în cauza civilă 
la acţiunea intentată de Ivancişina Tatiana privind desfacerea 
căsătoriei. 

Judecător  Natalia lupaşcu 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Vrabie Victoria, cu 
domiciliul: str. M.Sadoveanu, nr. 30/2, apt. 17, mun. Chişinău, 
pentru data de 17 octombrie 2018, ora 10.20, la şedinţa de ju-
decată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 311), 
în calitate de pârât în cauza civilă nr. 2-3223/17, intentată la 
cererea de chemare în judecată depusă de ÎM ,,Moldcell” SA 
privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 

Judecător  Sergiu Suvac 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Danilescu Oxa-
na, cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. Sesiunea XIII, nr. 
2/3, pentru data de 3 septembrie 2018, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 
4, et. 2), în calitate de pârât la acţiunea intentată de SRL ,,Me-
tical” 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. Urecheanu Ro-
bert, cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. Ştefan cel Mare, nr. 
3/48, pentru data de 3 septembrie 2018, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe 
nr. 4, et. 2), în calitate de pârât la acţiunea intentată de SRL 
,,Metical” 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. Bancu Natalia, 
cu ultimul domiciliu: r-nul Orhei, satul Lucaşeuca, pentru data 
de 5 septembrie 2018, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 10, et. 1), în ca-
litate de pârât la acţiunea intentată de SRL ,,Metical” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Dadodjanov Maxim, cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. 
Unirii, nr. 146/52, pentru data de 5 septembrie 2018, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala 
de şedinţe nr. 10, et. 1), în calitate de pârât la acţiunea intentată 
de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Popa Diana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: or. Rezina, str. Doina, nr. 2/1, 
pentru data de 7 septembrie 2018, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (or. Rezina, str. Voluntarilor, nr. 3, sala de şedinţe nr. 
3), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea cererii de 
chemare în judecată înaintată de către Botezat Victor privind 
stabilirea paternităţii.

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

Judecător  Ivan Parii
www

Judecătoria Orhei, sediul Şoldăneşti, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Cobzac Natalia Si-
mion, domiciliată: r-nul Şoldăneşti, satul Olişcani, pentru data 
de 12 septembrie 2018, ora 15.30, la şedinţa de judecată (or. 
Şoldăneşti, str. Victoriei, nr. 18), în calitate de pârât în cauza 
civilă nr. 2-565/2017, intentată la cererea reclamantului Cob-
zac Ion Simion privind încasarea cheltuielilor.

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

Judecător  Ramona Moşneguţu
www

Judecătoria Cimişlia, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Durbală Ion Gheorghe, a.n. 18.02.1981, 
domiciliat: r-nul Cimişlia, satul Porumbrei, pentru data de 13 
septembrie 2018, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Cimiş-
lia, str. C.Stamati, nr. 1, sala de şedinţe nr. 1, et. 2), în calitate 
de pârât în cauza civilă la acţiunea intentată de Durbală Lilia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Gheorghe Burdujan 

www
Judecătoria Căuşeni, sediul central, solicită prezentarea 

cet-lor: Creţu Elena şi Creţu Boris, domiciliaţi: mun. Chişinău, 
str. Armenească, nr. 28, apt. 1, pentru data de 14 septembrie 
2018, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Căuşeni, str. Ştefan 
cel Mare, nr. 86, sala de şedinţe nr. 2), unde va avea loc exami-
narea cererii de chemare în judecată depusă de Golovei Gavril 
privind obligarea necreării obstacolelor.

Judecător  Victoria Railean 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Nicov Cristina, 
cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. I.Iachir, nr. 15/13, pentru 
data de 17 septembrie 2018, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 4, et. 2), în 
calitate de pârât la acţiunea intentată de SRL ,,Metical” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea

www
Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în conformitate cu 

art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Fîlcu Iulia, pentru 
data de 17 septembrie 2018, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala de şedinţe nr. 
3), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea cererii 
depusă de OM ,,Minicredit” SRL privind încasarea datoriei, a 
dobânzii de întârziere, a penalităţii şi compensarea cheltuieli-
lor de judecată. 

Judecător    Veaceslav Martînenco
www

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Scutari Alexandru, 
pentru data de 19 septembrie 2018, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala de 
şedinţe nr. 3), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea 
cererii depusă de CŞP ,,Protecţia Plantelor” SRL, împotriva 
SC ,,Dinastiei Agro” SRL şi Scutari Alexandru privind înca-
sarea datoriei, a penalităţii contractuale şi compensarea chel-
tuielilor de judecată. 

Judecător    Ina Dutca
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Citaţii în judecată
Judecătoria Bălţi, sediul Făleşti, solicită prezentarea cet. 

Pînzari Lidia, cu ultimul domiciliu: satul Răuţel, r-nul Făleşti, 
pentru data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, sala de şedinţe nr. 3, 
et. 1), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Pînzari Romeo privind încasarea pensiei de 
întreţinere.

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

Judecător  Oleg Ciumaş 
www

Judecătoria Anenii Noi, sediul central, în conformitate 
cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Gherman Olga 
Petru, domiciliată: satul Floreni, str. Chişinăului, nr. 5, r-nul 
Anenii Noi, pentru data de 18 septembrie 2018, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (or. Anenii Noi, str. Mărţişor, nr. 15), în 
calitate de pârât în cauza civilă intentată la acţiunea lui Şum-
schi Grigore Petru privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Andrei Mocanu
www

Judecătoria Orhei, sediul central, solicită prezentarea cet-
lor: Onofrei Octavian şi Onofrei Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Brăneşti, r-nul Orhei, pentru data de 20 sep-
tembrie 2018, ora 9.15, la şedinţa de judecată (mun. Orhei, 
str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 3, et. 1), în calitate 
de pârâţi la acţiunea intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
împotriva cet-lor: Onofrei Octavian, Onofrei Ana şi Prisac 
Arina privind încasarea datoriei şi compensarea cheltuielilor 
de judecată.

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

Judecător  Iurie Movilă
www

Judecătoria Criuleni, sediul satul Ustia, r-nul Dubăsari, 
în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. 
Papuc Nicolae Nicolae, locuitor al s. Pârâta, r-nul Dubăsari, 
pentru data de 21 septembrie 2018, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (satul Ustia, r-nul Dubăsari, str. Ştefan cel Mare, nr. 
9, sala de şedinţe nr. 1), în calitate de pârât în cauza civilă nr. 
2-116/18, intentată la cererea lui Zubac Andrei privind înca-
sarea datoriei. 

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

Judecător  Adrian Cerbu
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC RM, solicită prezentarea cet. Gamarţ Tatiana, domicilia-
tă: r-nul Orhei, satul Bieşti, pentru data de 24 septembrie 2018, 
ora 16.45, la şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 
135), în calitate de pârât în cauza civilă la acţiunea intentată 
de către Cepoi Sergiu privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Viorica Severin 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Musteaţă Va-
sile, cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. I.Iachir, nr. 25/7, 
pentru data de 28 septembrie 2018, ora 8.45, la şedinţa de 
judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bloc 2, sala de 
şedinţe nr. 9, et.2), în calitate de pârât la acţiunea intentată de 
SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de 
judecată.

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

Judecător  Eugen Popovici
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Gulca Iuliana, domiciliată: mun. Băl-
ţi, str. Suceava, nr. 13, apt. 42, pentru data de 28 septembrie 
2018, ora 9.15, la şedinţa de judecată (mun. Bălţi, str. Ho-
tinului, nr. 43, bir. 19, et. 3), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea depusă de ÎM ,,Moldcell” SA privind 
încasarea datoriei. 

Persoanele care deţin informaţii privind locul aflării cet. 
Gulca Iuliana sunt rugate să se prezinte la instanţa de judecată 
la ora şi data indicată. 

Judecător  Natalia Costaş
www

Judecătoria Bălţi, sediul Făleşti, în conformitate cu art.108 
CPC RM, solicită prezentarea cet. Evdochimov Serghei Ivan, 
născut la 12.04.1955, cu ultimul domiciliu: or. Făleşti, str. 
Cartierul Victoriei, nr. 17, apt. 44, pentru data de 4 octombrie 
2018, ora 15.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, 
nr. 14, bir. 2), în calitate de pârât la cererea de chemare în ju-
decată formulată de Evdochimova Galina privind desfacerea 
căsătoriei. 

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

Judecător  Radu Holban

www
Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 

CPC RM, solicită prezentarea cet-lor: Ivanov Simion Ştefan, cu 
domiciliul: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 20/3, apt. 
86 şi Guţu Grigore, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. V.Lupu, 
nr. 3/3, apt. 43, pentru data de 3 octombrie 2018, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bl. 2, sala 
de şedinţe nr. 8, et. 1), în calitate de pârâţi la acţiunea inten-
tată de Covali Dmitrii şi Covali Nadejda, împotriva pârâţilor: 
Ivanov Simion, Mîţu Ion, creditori: Serviciul Fiscal de Stat, 
Сovaş Andrei, Pruteanu Nicolaie, Guţu Grigorie, Alexandru 
Mihail, Ghiluţa Valentina, Spînu Iurie, Frija Mihail, interve-
nienţi accesorii executorii judecătoreşti: Romaliischi Maxim, 
Butucian Ion, Paşa Nicolaie, Şapa Ludmila, Focşa Alexandru, 
Gîlca Iurie, Bagaj Vitalie, Anati Snejana, Caţer Victor, Cioba-
nu Ruslan şi IP ,,Agenţia Servicii Publice” privind ridicarea 
sechestrului asupra terenului agricol, cu S-04468 ha, nr. cadas-
tral 6440204.097, amplasat în satul Ivancea, r-nul Orhei.

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

Judecător  Cristina Troianovschi 
www

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir, solicită prezentarea 
cet. Sosnovschi Oxana, a.n. 07.11.1989, domiciliată: satul 
Goteşti, r-nul Cantemir, pentru data de 8 octombrie 2018, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (or. Cantemir, str. N.Testemiţanu, 
nr. 2, sala de şedinţe nr. 1, et. 1), în calitate de pârât în cauza ci-
vilă intentată la cererea înaintată de Sosnovschi Andrei privind 
desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copiilor minori. 

Judecător  Svetlana Caitaz 
www

Judecătoria Orhei, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Erhan Vitalii, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Brăviceni, 
r-nul Orhei, pentru data de 10 octombrie 2018, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de 
şedinţe nr. 10, et. 1), în calitate de pârât la acţiunea intentată de 
Erhan Victoria privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Eugeniu Ciubotaru 
www

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, solicită prezentarea cet. 
Danilov Alexandr, domiciliat: or. Briceni, str. M.Eminescu, 
nr. 69, apt. 27, pentru data de 11 octombrie 2018, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (or. Briceni, str. Independenţei, nr. 5, sala 
de şedinţe nr. 4), în calitate de pârât, unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată la cererea de chemare în judecată 
depusă de Danilova Liudmila privind decăderea din drepturile 
părinteşti. 

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

Judecător  Polina Hilotii 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Chiriac Igor, cu domiciliul: r-nul Orhei, 
satul Selişte, pentru data de 17 octombrie 2018, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bloc 1, 
sala de şedinţe nr. 7), în calitate de pârât în cauza civilă intenta-
tă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL ,,Fly One” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Noroi Ana, cu domiciliul: mun. Orhei, 
str. Unirii, nr. 138/24, pentru data de 18 octombrie 2018, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, 
bloc 1, sala de şedinţe nr. 7), în calitate de pârât în cauza civi-
lă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SRL 
,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Zatic Victor, cu domiciliul: r-nul Orhei, 
satul Mitoc, pentru data de 18 octombrie 2018, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bloc 1, 
sala de şedinţe nr. 7), în calitate de pârât în cauza civilă intenta-
tă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL ,,Metical” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Orhei, sediul Şoldăneşti, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Prisacari Victoria, 
anul naşterii 16.05.1986, domiciliată: r-nul Şoldăneşti, satul 
Zahorna, pentru data de 30 octombrie 2018, ora 16.30, la şe-
dinţa de judecată (or. Şoldăneşti, str. Victoriei, nr. 18), în ca-
litate de pârât în cauza civilă intentată la cererea de chemare 
în judecată depusă de avocatul stagiar Gore P., în interesele 
ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei contractuale şi a 
cheltuielilor de judecată.

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

Judecător  Elvira lavciuc

www
Judecătoria Orhei, sediul central, solicită prezentarea cet. 

Guţu Dumitru Dumitru, cu ultimul domiciliu: mun. Orhei, str. 
Constantin Stamati, nr. 33, pentru data de 24 octombrie 2018, 
ora 15.45, la şedinţa de judecată (mun. Orhei, str. V.Mahu, nr. 
135, bloc 1, sala de şedinţe nr. 3, et. 1), în calitate de pârât la 
acţiunea intentată de Întreprinderea cooperatistă de alimenta-
ţie publică ,,COOPALIMENTARA” a Uniunii Centrale a Co-
operativelor de Consum din Republica Moldova MOLDCO-
OP privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată.

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

Judecător  Veaceslav Caragia 
www

Judecătoria Hânceşti, sediul Ialoveni, solicită prezentarea 
cet. Pînzari Eduard, pentru data de 31 octombrie 2018, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 
4, bir. 20), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea 
pricinii civile intentată la cererea de chemare în judecată de-
pusă de către OMF ,,Soluţia Financiară” SRL privind încasa-
rea datoriei. 

Judecător  Natalia Doroftei
www

Judecătoria Hânceşti, sediul Ialoveni, solicită prezentarea 
cet. Arutiunova Anna, pentru data de 31 octombrie 2018, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, 
bir. 20), în calitate de pârât, unde va avea loc examinarea pri-
cinii civile intentată la cererea de chemare în judecată depusă 
de către ,,Like Credit” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător  Natalia Doroftei
www

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Tudose Serghei, 
pentru data de 27 septembrie 2018, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala de 
şedinţe nr. 9), în calitate de pârât, unde va avea loc examina-
rea cererii de chemare în judecată depusă de OM ,,Minicredit” 
SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător    Cristina Panfil      

ANUNŢ
Executorul judecătoresc George Boţan anunţă despre des-

făşurarea licitaţiei publice cu privire la vânzarea bunurilor 
imobile, terenuri agricole amplasate: mun. Chişinău, or. Dur-
leşti, extravilan, starea descrisă în Raportul de evaluare, cu nu-
merele cadastrale: 0121210.509 şi 0121210.515, cu suprafaţa 
de 6,6903 ha şi 9,4000 ha, ce aparţin cu drept de proprietate 
debitorului SRL ,,Intercontinent”, IDNP 1003600068396.

Licitaţia va avea loc la sediul Biroului executorului jude-
cătoresc George Boţan: mun. Chişinău, str. A.Şciusev, nr. 27, 
bir. 2, la data de 17 septembrie 2018 ora 10.00.

 Preţul iniţial al bunurilor imobile constituie 5 122 000 
lei.

Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime 
de 5% din preţul bunurilor imobile se depun până la data de 14 
septembrie 2018, la Biroul executorului judecătoresc George 
Boţan: c/f 43241014; c/c MD39VI00002251703181MDL în 
BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 3; c/b VICBMD2X416.

Modul de familiarizare şi procurare a bunurilor imobile 
sus menţionate se efectuează prin intermediul executorului 
judecătoresc George Boţan.

Executor judecătoresc  George Boţan

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Oleg Ungureanu anunţă despre 

desfăşurarea licitaţiei publice de vânzare a bunului imobil cu 
nr. cadastral 1018203.103, suprafaţa 0,15 ha, situat în r-nul 
Anenii Noi, com. Chirca, extravilan, ce aparţine cu drept de 
proprietate debitorului Grosu Gheorghe. Licitaţia publică va 
avea loc în incinta Biroului executorului judecătoresc Oleg 
Ungureanu, situat: mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 29, bir. 1 
,,A”, la data de 21septembrie 2018, ora 10:00.

Preţul iniţial al bunului imobil constituie 9280 lei.
Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mă-

rime de 5% din preţul bunului imobil şi taxa de participare 
la licitaţie în mărime de 60 lei se depun până la data de 20 
septembrie 2018 în contul curent al executorului judecătoresc 
c/f: 43239013; IBAN: MD92ML000000000022398203 în 
BC „Moldindconbank” SA, sucursala Premium, c/b: MOLD-
MD2X320.

Modul de familiarizare a procedurii de procurare a bunu-
lui imobil sus menţionat se efectuează prin intermediul exe-
cutorului judecătoresc Oleg Ungureanu, tel.: (022) 22-26-30, 
079033811, 068401026.

Executor judecătoresc      Oleg Ungureanu
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de unire şi sprijin. 
Vă suntem recunoscători că sînteţi abonaţii noştri şi 

susţineţi ziarul.  Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 
rămâne alături de Dvs.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări

Sergiu COBĂNEANU, 
doctor în drept, profesor universitar, Facultatea de Drept, 

Universitatea de Stat din Moldova
Mult stimate domnule Sergiu Cobăneanu,
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire şi admiraţie, vă 

adresăm, cu ocazia zilei dumneavoastră de naştere, acest sincer şi cald 
mesaj de felicitare.

Aţi cucerit întotdeauna prin ceea ce sunteţi, şi dacă se spune că oa-
menii se aseamănă prin cuvinte şi numai faptele îi deosebesc, dumnea-
voastră sunteţi un exemplu elocvent de virtute şi moralitate, valori pe 
care le cultivaţi cu atâta măiestrie, pe lângă multe altele, discipolilor. 

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru muncă, perfecţiunii, corec-
titudinii şi exigenţei, câteva dintre acele calităţi care vă disting drept o 
personalitate remarcabilă, aţi câştigat respectul celor ce vă înconjoară.

La ceas aniversar, vă dorim sănătate, căldură sufletească, bunăstare, 
fericire şi împliniri dintre cele mai frumoase.

La Mulţi Ani!
* * *

Svetlana ŞlEAHTIŢKI, 
judecător, Curtea de Apel Bălţi

Mult stimată doamnă Svetlana Şleahtiţki,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naştere, vă adresăm 

cordiale felicitări, dorindu-vă sănătate, bucurii, prosperitate şi numeroa-
se realizări în activitatea fructuoasă pe care o desfăşuraţi.

Strălucita dumneavoastră carieră în domeniul judecătoresc se dato-
rează în primul rând, calităţilor native cu care aţi fost înzestrată: inteli-
genţa, onestitatea, seriozitatea, perseverenţa şi responsabilitatea excepţi-
onală sunt doar câteva dintre ele.

Preţuită pentru fermitatea şi promptitudinea respectate de către toţi 
cei care vă cunosc de-a lungul anilor, aţi demonstrat dintotdeauna că 
sunteţi o persoană cu veritabile calităţi morale. 

Vă exprimăm alese sentimente de consideraţie pentru exigenţa şi au-
tosacrificiul de care daţi dovadă cu prisosinţă la înfăptuirea unei justiţii 
corecte. 

La Mulţi Ani!
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: lilia Gribincea, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat 
din Moldova; Mihaela Vidaicu, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Alexandru 
Cojuhari, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Facultatea de 
Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Alexandru Arseni, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea 
de Stat din Moldova; Grigore Rusu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; 
Victor Zaharia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Stanislav Copeţchi, doctor 
în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea 
de Stat din Moldova; Sorin Brumă, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; 
Mihail Chirilă, magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Vitalie Pistriuga, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din 
Moldova; liubovi Brînza, judecător, Curtea de Apel Chişinău; Silvia 
Slobodzean, judecător, Judecătoria Străşeni; Angela Braga, judecător, 
Judecătoria Chişinău; Olesea Ţurcan, judecător, Judecătoria Chişinău; 
Tamara Mereuţa, judecător, Judecătoria Hânceşti; Ecaterina Arseni, 
judecător, Judecătoria Bălţi; Garri Bivol, judecător, Judecătoria 
Chişinău; Vitalie Pîslariuc, judecător, Judecătoria Orhei; Sergiu 
Daguţa, judecător, Judecătoria Chişinău; leonid Turculeţ, judecător, 
Judecătoria Cahul; Gheorghe Iovu, judecător, Curtea de Apel Chişinău; 
Ion Ţurcan, judecător, Curtea de Apel Chişinău; Serafim Vasilache, 
judecător, Judecătoria Chişinău; Radu Grecu, judecător, Judecătoria 
Chişinău; Igor Negreanu, judecător, Judecătoria Orhei; Eugeniu 
Clim, judecător, Curtea de Apel Chişinău; Vitalie Guţan, judecător, 
Judecătoria Chişinău. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să vă adresăm since-
re şi calde urări de sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, abnega-
ţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăstarea 
societăţii noastre. Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani!
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P sihologii din întreaga lume 
au realizat numeroase stu-

dii şi ne avertizează că una dintre 
cele mai propice perioade pentru 
dezvoltat depresii este toamna, la 
întoarcerea din concediu. În mod 
normal, ar trebui să revenim din 
vacanţe relaxaţi, plini de energie 
şi dornici de muncă. Însă, în multe 
cazuri, nu se întâmplă tocmai aşa.

Unele persoane dezvoltă ade-
vărate fobii pentru perioada urmă-
toare – de toamnă/iarnă – altele 
sunt stresate şi recunosc că nu au 
reuşit să se relaxeze în concediu, 
întorcându-se mai obosiţi decât au 
plecat. Procentul depresii-
lor post-vacanţă este îngri-
jorător!

Ce putem face? Există 
soluţii pentru a ne reveni 
zâmbetul pe buze şi a ne 
reîntoarce la activităţi-
le noastre obişnuite, cu 
drag?

Iată ce sfaturi ne dau 
psihologii:

1. După concediu nu 
mergeţi imediat la mun-
că. Mai aşteptaţi câteva 
zile, odihniţi-vă, reluaţi-vă micile 
tabieturi, povestiţi despre vacanţă, 
intraţi într-un ritm potrivit vouă. 
Puteţi ieşi în oraş, întâlniţi-vă cu 
prietenii, faceţi lucruri interesante, 
care să vă dea încredere şi poftă de 
viaţă: mergeţi la film, teatru, la pe-
treceri, la lansări de carte.

2. Aruncaţi (sau mai puţin dras-
tic – ascundeţi) toate amintirile din 
vacanţa care tocmai s-a încheiat 
sau din vacanţele anterioare. Po-
zele de pe desktop, scoicile de pe 
birou, rochiile de plajă şi altele nu 

sunt decât motive care să vă facă 
să visaţi la ceea ce a fost şi să vă 
scăldaţi în nostalgie. Cel mai indi-
cat este să vă gândiţi la prezent şi 
viitor, iar trecutul să nu iasă la ivea-
lă prin lucruri concrete răspândite 
prin casă.

3. Faceţi lucruri care vă plac cu 
adevărat. Dacă vă doriţi cu dispe-
rare să înotaţi ca să vă amintiţi de 
vacanţă, mergeţi la o piscină şi îm-
pliniţi-vă dorinţa. Nu suferiţi  inu-
til după activităţi pe care le puteţi 
avea şi în oraşul vostru, nu doar pe 
malul mării.

4. Nu intraţi în activitatea de la 

serviciu în forţă. Cel mai bine este 
să faceţi totul cu paşi mici. Acomo-
daţi-vă, studiaţi proiectele noi, nu 
lucraţi ore suplimentare din prima 
săptămână de după concediu.

5. Încercaţi pe cat e posibil să 
reduceţi nivelul stresului. Ştiu că 
acesta face parte din lumea mo-
dernă, însă există medote eficiente 
pentru a ,,negocia” cu el. Nu con-
sumaţi cantităţi mari de cofeină, 
urmaţi o alimentaţie sănătoasă, fa-
ceţi sport, consideraţi fiecare zi ca 
o vacanţă, fiţi prietenoasă şi opti-

mistă, faceţi-vă câte o mică bucurie, 
mergeţi la shopping sau la grădina 
zoologică, citiţi cărţi frumoase.

6. Nu vă aventuraţi să ţineţi 
o dietă strictă încă din primele zile 
de după vacanţă. Stresul va fi la un 
nivel maxim, iar randamentul la 
muncă va scădea simţitor. Întâi tre-
buie să vă (re)acomodaţi cu viaţa 
voastră obişnuită şi apoi să treceţi 
la diete, iar un regim sever nu este 
indicat niciodată!

7. Dormiţi 7-8 ore pe noapte, 
chiar dacă pentru acest lucru trebu-
ie să închideţi televizorul cu 3 ore 
mai devreme. Renunţaţi la stimuli 

– tv, calculator, alcool, cluburi – 
şi încercaţi să vă odihniţi. 

8. În weekend, dacă este vre-
me frumoasă, mergeţi la plimba-
re, la picnic, în parc. Invitaţi-vă 
prietenii, familia şi toţi oamenii 
dragi să ia parte alături de voi 
la o petrecere ad-hoc, care să 
vă facă să vă simţiţi excelent. 
Vacanţa nu înseamnă doar cele 
2 săptămâni pe an când eşti ple-
cat la mare!

9. Faceţi economii şi plecaţi 
o dată la 1-2 luni în city-break-

uri. Gândul că veţi avea şi alte mici 
vacanţe şi planurile pe care le veţi 
face vă vor ţine departe de depresia 
post-vacanţă.

10. Nu faceţi schimbări mari 
imediat la întoarcerea din vacan-
ţă: nu va tundeţi, nu vă schimbaţi 
stilul vestimentar şi nu faceti ope-
raţii complicate (decât în cazuri de 
forţă majoră, evident). Toate aceste 
schimbări nu sunt bine primite de 
un organism setat sa ,,tânjească” 
după o vacanţă ideală, cu soare şi 
linişte.

Zece lucruri obligatorii după vacanţă 

Î n tradițiile feng-shui, se spune că există anumite 
plante care vor atrage banii ca un magnet, iar 

dacă nu crezi în astfel de principii, le poți achiziționa 
doar pentru decor. Îți vor transforma casa într-un loc 
primitor.

Pachira Aquatica este supranumită arborele noro-
cos sau arborele cu bani. Pachira este asociată simbo-
lic cu norocul financiar, prosperitatea în afaceri şi este 
deseori decorată cu panglici roşii.

Bambușii oferiți sau primiți cadou poartă noroc. 
În mediile de afaceri, simbolistica oferirii de Bambus 
Norocos are diverse semnificaţii, precum succes și 
prosperitate în afaceri, pace sufletească, energie po-
zitivă în ambianță, dar și longevitate şi viaţă liniştită. 
Un fir de bambus într-o vază violet, care are gura mai 

strâmtă decât baza îţi asigură energia benefică în ceea 
ce priveşte starea ta materială.

Crassula sau arborele de jad este des întâlnită în 
aranjamentele feng-shui. În tradiția populară este denu-
mită Copacul Banului datorită frunzelor care se aseamă-
nă cu nişte monede şi simbolizează norocul, bogăţia. Se 
amplasează pe birou, în living, dar niciodată în dormitor 
sau baie! Copacul banului stimulează activitatea bună a 
creierului și mărește activitatea fizică a persoanei dato-
rită faptului că frunzele pline ale plantei conțin uleiuri 
eterice.

Sansevieria sau planta șarpe este utilizată în aranja-
mentele feng-shui, fiindcă are proprietatea de a purifica 
aerul şi absoarbe gazele nocive şi praful din încăpere. 
Este și foarte ușor de îngrijit. Trebuie udată doar o dată 
pe lună și nici nu are nevoie de multă lumină solară.

Plantele care atrag banii. Tu le ai în casă? 

Răzbunarea unui bărbat, obligat să-i 
plătească fostei neveste 10 000 de euro

Un indonezian condamnat în cadrul unei pro-
ceduri de divorţ la plata unei sume echivalente cu           
10 000 de euro fostei sale soţii a ales să o plătească 
în monede mici, încărcate în 13 saci de pânză, cu o 
greutate totală de 890 de kilograme, informează AFP 
și Agerpres.

Dwi Susilarto a ajuns la tribunalul din centrul in-
sulei Java cu o mică camionetă în care încărcase sacii 
şi cu ajutorul a doi prieteni şi a unei roabe a făcut mai 
multe drumuri între parcare şi sala de judecată pen-
tru a aduce în faţa instanţei întreaga sumă, a declarat 
avocatul său.

Litigiul viza valoarea despăgubirilor, incluzând 
pensia alimentară pe care bărbatul trebuia să o plă-
tească după nouă ani de separare de soţia sa, cu care 
are doi copii. Susilarto a fost iniţial condamnat la pla-
ta de 43 de milioane de rupii (2590 de euro), însă fosta 
lui soţie Hemi Setyowati a făcut apel şi a obţinut în 

final suma de 178 de milioane de rupii (10 730 de 
euro).

Nemulţumit de decizie, bărbatul a hotărât să 
plătească 153 de milioane de rupii (9220 de euro) 
în monede de 1000 de rupii (0,06 euro), iar restul în 
bancnote.

În instanţă, bărbatul a fost la un pas să se încaiere 
cu avocatul femeii, care a refuzat să numere suma, 
acuzându-l pe Susilarto că doreşte să îşi umilească 
deliberat fosta consoartă, care a acceptat, totuşi, ba-
nii.

Susilarto, remunerat cu un salariu mic, în calitate 
de funcţionar public, a declarat că a trebuit să recurgă 
la prieteni pentru a strânge suma datorată fostei soţii.

Familia şi prietenii i-au dat cea mai mare parte 
din bani în monede mici, a precizat avocatul acestuia, 
declarându-se şi el surprins de metoda de plată.

Preşedintele tribunalului a solicitat angajaţilor să 
numere monedele, ceea ce va dura, potrivit acestuia, 
o săptămână.


