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Medierea – varianta 
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de soluționare a 
litigiilor

PNUD şi Consiliul Europei au 
evaluat riscurile de corupţie în 
sistemul achiziţiilor publice şi 
al procuraturii

Absolvenții INJ – 
resortul transformărilor 
în sistemul justiției

,,Zadarnic înalţi ochii la cer, dacă nu ştii să ţi-i cobori la cel ce suferă lîngă tine”. 

pag. 5pag. 3 pag. 4

M inistrul Justiției 
Vladimir Ce-

botari a avut o întreve-
dere cu Răzvan-Horațiu 
Radu, agentul guverna-
mental pentru Curtea de 
Justiție a Uniunii Euro-
pene, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor 
Externe al României. 
Întîlnirea în cauză a vizat 
discuții ce țin de spriji-
nul parcursului european 
al Republicii Moldova, 
susținerea în procesul de 
armonizare legislativă, 
aplicarea standardelor 
UE și necesitatea asigu-
rării continuității proiec-
telor bilaterale, potrivit 
unui comunicat al Minis-
terului Justiției.

În context, V. Cebo-
tari a mulțumit oaspete-
lui pentru susținerea con-
stantă acordată de Ro-
mânia pe dimensiunea 
armonizării legislative. 

„Aceasta are un rol im-
portant întru realizarea 
cu succes a obligațiilor 
de transpunere a acquis-
ului UE, așa cum derivă 
ele din Acordul de Aso-
ciere Republica Moldova 

- Uniunea Europeană și 
Planul Național de Ar-
monizare a Legislației”, a 
opinat ministrul Justiției.

La rîndul său, agen-
tul guvernamental român 
a salutat faptul că Repu-
blica Moldova rămîne 
ferm angajată pe calea 
integrării europene și a 
evidențiat rolul esențial 
al reformelor pe di-
mensiunea armonizării 
legislative. „Rezultatul 
acesteia ar trebui să fie 
europenizarea sistemu-
lui legislativ național, dar 
și al instituțiilor admi-
nistrative din Moldova”, 
susține Răzvan-Horațiu 
Radu.

Oficialul român a 
avut o întrevedere și cu 

Natalia Suceveanu, di-
rectorul Centrului de Ar-
monizare a Legislației, în 
cadrul căreia a fost expri-
mat interesul pentru fruc-
tificarea posibilităților 
multiple de cooperare 
pe dimensiunea armo-
nizării legislative între 
instituțiile din România 
și Moldova.

Totodată, Răzvan-
Horațiu Radu a participat 
la un atelier cu implica-
rea colaboratorilor Cen-
trului de Armonizare a 
Legislației și a actorilor 
antrenați în procesul de 
armonizare legislativă. 
În cadrul discuțiilor, 
au fost prezentate cele 
mai bune practici de 
transpunere a legislației 
Uniunii Europene, me-
canismele existente, asi-
gurarea compatibilității 
legislației naționale cu 
normele europene, dar și 
consecințele netranspu-
nerii sau transpunerii in-
corecte a legislației UE.

De asemenea, agen-
tul guvernamental român 
a ținut o lecție publică 
la Universitatea de Stat 
din Moldova cu tema: 

„Experiența României 
la Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene. 
Consecințele neimple-
mentării dreptului UE”.

Vizita oficială a lui 
Răzvan-Horațiu Radu 
la Ministerul Justiției și 
Centrul de Armonizare a 
Legislației face parte din 
șirul de activități centrate 
pe actualitatea spațiului 
juridic al UE, organizate 
în cadrul parteneriatului 
de cooperare pe platfor-
ma armonizării legislati-
ve, sub auspiciile Comi-
siei Interguvernamentale 
mixte Republica Moldo-
va - România pentru Inte-
grare Europeană, notează 
Oficial.md.

România susține în continuare 
Moldova pe segmentul armonizării 

legislative

Popas aniversar 

Mult stimate domnule Sergiu Brînza, acum, cînd marcaţi 
această frumoasă vîrstă, Vă adresăm, cu deosebite sen-

timente colegiale, sincere felicitări și urări de bine în toate. 
Şi dacă un om ales cuprinde expresia variatelor însuşiri – 

morale şi profesionale, Dumneavoastră Vă încadraţi perfect 
în acest statut suplimentat de varii calităţi indeniabile care 
V-au conferit notorietate. Or, atunci cînd vorbim despre ju-
risprudenţă şi calitatea ei, numele Dumneavoastră nu mai are 
nevoie de nicio prezentare. 

Se ştie că realizarea obiectivului co-
mun depinde în mare parte de echipă. 
Sîntem echipa la a cărei timonă stați ani 
la rînd, pentru care fapt Vă sîntem pro-
fund recunoscători. Întotdeauna ați fost 
receptiv la diversele noastre solicitări 
de opinie, schimb de idei, oferiri de so-
luţii, ceea ce reflectă capacitatea de care 
daţi dovadă de a consolida spiritul de 
coeziune al colectivului nostru, care este 
determinat atît de specialitate şi profesio-
nalism, cît şi de interese, valori adecvate 
statutului unei elite intelectuale. Astfel, 
prezenţa merituoasă a Dumneavoastră 
la cîrma Departamentului Drept penal al 
Facultăţii de Drept a USM consolidează 
imaginea lui în întreg mediul academic.

Mult stimate omagiat! De fapt, ceea ce Vă dezvăluim aici 
în scris nu o dată V-am notificat prin viu grai. Astăzi însă o 
facem cu deosebită plăcere, rămînînd în speranța să ne repe-
tăm mulți, mulți ani la rînd. La care adăugăm: sănătate, că-i 
mai scumpă decît toate, realizări notabile pe tărîmul educației 
și al științei.

 În continuare, viața să Vă fie așa cum V-o doriți! 
La Mulţi Ani!

M ult stimate Domnule Sergiu 
Brînza, numele notoriu şi imagi-

nea ireproşabilă de care Vă bucuraţi denotă 
profesionalism, acesta fiind expresia cu-
noştinţelor vaste, a experienţei şi a zelului 
în muncă. 

Prin forţa viziunii analitice irepetabile, 
aţi reuşit să creaţi o impresionantă operă 
de construcţie juridică. Abordînd într-un 
mod enciclopedic tematicile pe care le tra-
taţi, reuşiţi să deschideţi noi căi spre apro-
fundare şi nuanţare, atît de necesare, con-
tribuind direct la dezvoltarea sistemului 
de drept. Prin urmare, referinţele la opera, 
opiniile şi viziunile Dumneavoastră de mare profunzime sînt 
de primă mînă pentru orice jurist. 

Însuşirile intelectuale şi morale de înaltă probă 
ce Vă caracterizează îşi lasă adînc amprenta, mar-
cînd nu doar domeniul ştiinţelor juridice, ci şi in-
struirea academică a generaţiilor de studenţi, pentru 
care sînteţi un exemplu de demnitate, echilibru şi 
perseverenţă.

Şi dacă poetul se simte cel mai fericit atunci 
cînd îi este citită poezia, Dumneavoastră Vă sim-
ţiţi sufletul în deplină armonie atunci cînd roadele 
muncii pe care o depuneţi cu devotament nu s-au 
dovedit a fi zadarnice şi aduc beneficii oamenilor.

În această remarcabilă zi a sufletului Vă dorim 
sănătate. Să fiţi mereu la înălţime şi să staţi pavăză 
la formarea specialiştilor excepţionali, aşa cum Vă 
este caracteristic.

La Mulţi Ani! 

Un om de valoare, un om de succes. Astfel poate fi definită în cîteva cuvinte personalitatea unui mare savant, 
împătimit al Dreptului penal. Jurist şi profesor prin excelenţă, Sergiu Brînza a marcat în aceste zile 

de sublimă primăvară o aniversare cu totul şi cu totul specială. 

Sergiu Brînza, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, şef al Departamentului 

Drept penal al Facultăţii de Drept a USM

Cu înaltă considerațiune,
Consiliul de administraţie al Uniunii Juriştilor, 

 Ziarul Dreptul şi Revista Naţională de Drept 

Cu profund respect, 
Colectivul Departamentului 

Drept penal al Facultăţii de Drept a USM 

Toate acestea, dar şi multe altele, creionează portretul profe-
sionistului nepereche, pentru care este cazul să Vă copleşească 
sentimente de mîndrie.
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C onform prevederilor 
Strategiei de Re-

formă a Sectorului Justiţiei, 
adoptată prin Legea nr.231 
din 25.11.2011 „Privind apro-
barea Strategiei de Reformă 
a Sectorului Justiţiei pentru 
anii 2011-2016”, în vederea 
ameliorării si-
tuaţiei în dome-
niul investigării 
infracţiunilor, a 
fost planifica-
tă modificarea 
legislaţiei la 
capitolul efec-
tuării urmăririi 
penale în ca-
drul grupurilor 
interdepartamentale pentru 
eficientizarea urmăririi pe-
nale.

În acest context, prin Or-
dinul Procurorului General a 
fost instituit grupul de lucru 
pentru elaborarea proiectu-
lui de modificare a cadrului 
legislativ primar în vederea 
stabilirii modului, procedurii 
şi condiţiilor de funcţionare 
a grupurilor interdeparta-
mentale. 

În sarcina grupului de 
lucru a fost pusă elaborarea 

unui proiect de lege pentru 
completarea Codului de pro-
cedură penală care are drept 
scop acoperirea omisiunii 
legislative ce ţine de dreptul 
procurorului, în caz de ne-
cesitate, de a forma grupuri 
interdepartamentale şi atri-

buirea competenţelor ofiţeru-
lui de urmărire penală altor 
angajaţi ai MAI, CNA şi SV.

La şedinţele grupului de 
lucru nominalizat au fost 
puse în discuţie modalităţi 
de formare a grupurilor inter-
departamentale, repartizarea 
sarcinilor membrilor acestui 
grup, competenţele conducă-
torului grupului interdeparta-
mental şi a procurorului con-
ducător al urmăririi penale.

Totodată, ca rezultat al 
analizei practicii altor state 

la capitolul investigării in-
fracţiunilor de către un grup 
interdepartamental a fost 
constatată eficienţa activită-
ţii procuraturilor specializate 
în cadrul cărora sînt detaşaţi 
ofiţeri ai altor organe de drept 
pentru investigarea anumitor 

categorii de infracţiuni.
Realizarea domeniului de 

intervenţie 2.3.4. al pct. 2 din 
Planul de acţiuni pentru im-
plementarea Strategiei de Re-
formă a Sectorului Justiţiei 
pentru anii 2011-2016, apro-
bat prin Hotărîrea Parlamen-
tului nr. 6  din 16.02.2012, a 
fost posibilă prin stipularea 
în noua Lege cu privire la 
Procuratură a principiilor de 
organizare a activităţii procu-
raturilor specializate.

Astfel, conform prevede-

rilor noii Legi cu privire la 
Procuratură, în cadrul pro-
curaturilor specializate a fost 
prevăzută activarea constantă 
a specialiştilor şi ofiţerilor de 
urmărire penală care se vor 
subordona funcţional pro-
curorului-şef al procuraturii 

specializate. Ofiţerii de 
urmărire penală şi ofiţerii 
de investigaţii urmează 
să fie detaşaţi de la alte 
instituţii pentru o perioa-
dă de pînă la 5 ani şi să 
fie selectaţi în mod indi-
vidual, în baza unor crite-
rii stabilite în regulament, 
de către procurorul-şef al 
procuraturii specializate. 

Detaşarea urmează a fi făcu-
tă prin ordinul Procurorului 
General, cu acordul condu-
cătorului instituţiei în care 
activează persoana detaşată. 

În opinia autorilor, aceste 
prevederi legale vor permite 
responsabilizarea actorilor 
din sectorul justiţiei, exclu-
derea imixtiunilor în inves-
tigaţiile efectuate, precum şi 
eficientizarea acestora.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Grupurile interdepartamentale vor eficientiza 
activitatea de urmărire penalăOptimizarea activității 

Departamentului de Administrare 
Judecătorească și a Consiliului 
Superior al Magistraturii
Recent, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în 

cadrul Proiectului ,,Sporirea eficienței, responsabilității și 
transparenței instanțelor judecătorești în Moldova”, ATRE-
CO a organizat o masă rotundă la care au participat membri ai 
CSM, reprezentanți ai Secretariatului, dar și ai Departamen-
tului de Administrare Judecătorească.

Potrivit CSM, în prezentarea sa power-point Axel Ko-
etz, expert SRSJ și Henryk Montygierd, expert ATRECO, 
s-au referit la conceptele de management ale instanțelor 
judecătorești, aspectele juridice și organizatorice ale adminis-
trării judecătorești și la optimizarea lucrului efectuat în pre-
zent de către Departamentul de Administrare Judecătorească 
și Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspect comparativ.

La finalul întrunirii, participanții și-au adresat reciproc în-
trebări, s-au expus asupra necesităților și noilor oportunități 
în cadrul programului și și-au exprimat gratitudinea pentru 
discuțiile productive şi schimbul de informaţii, subliniind că 
aceasta le va fi de un real folos.

Amenzi usturătoare vor fi aplicate celor 
care dau foc frunzelor și gunoaielor
În satele din Moldova s-a deschis sezonul incendierii gu-

noaielor în locuri nepermise. Pentru asemenea acțiuni, oame-
nii riscă amenzi usturătoare, notează Democracy.md.    

În același timp, gunoiștele autorizate din orașele Rîșcani 
și Bălți sînt cuprinse aproape zilnic de flăcări.

„Persoanele fizice sînt amendate cu 400 pînă la 800 de lei, 
iar persoanele juridice - de la 4000 pînă la 6000 de lei”, a 
spus șeful Agenției Ecologice Bălți Andrei Crasnobaev. 

Medicii bat alarma şi spun că fumul dăunează grav sănătă-
ţii. Potrivit inspectorilor ecologici, fumul emanat de deșeurile 
vegetale incendiate este nociv şi îi afectează cel mai mult pe 
oamenii care suferă de boli respiratorii.

 În Moldova vor fi înăsprite 
sancțiunile pentru nerespectarea 
contractelor de aprovizionare cu 
medicamente
În Republica Moldova vor fi înăsprite sancțiunile pentru 

nerespectarea de către companii a angajamentelor privind 
asigurarea instituțiilor medicale de stat sau private cu medi-
camente, transmite Mbc.md.

Amendamentele respective din Codul contravențional 
au fost votate de Parlament în două lecturi, la inițiativa 
deputaților socialiști.

Conform modificărilor operate, încălcările de acest fel 
vor fi sancționate cu amenzi în mărime de la 100 pînă la 150 
de unități convenționale - în cazul persoanelor fizice, de la 
200 pînă la 500 de unități convenționale - în cazul persoane-
lor cu funcții de răspundere și de la 400 pînă la 500 de unități 
convenționale - în cazul persoanelor juridice.

În opinia autorilor proiectului de lege, înăsprirea 
sancțiunilor pentru nerespectarea de către companii a angaja-
mentelor privind asigurarea instituțiilor medicale de stat sau 
private cu medicamente, conform contractelor de achiziții 
publice sau alte contracte, va disciplina participanții la acest 
proces și va contribui la asigurarea la timp cu medicamente. 
Se preconizează că măsurile întreprinse vor preveni situațiile 
în care instituțiile medicale rămîn fără medicamente în 
condițiile unor contracte încheiate.

Amintim că, în februarie 2015 s-a creat o situație critică 
în ceea ce privește asigurarea spitalelor cu medicamente, de-
oarece multe companii au refuzat să livreze medicamente la 
prețurile indicate în contracte, ceea ce este inadmisibil.

Persoanele fizice vor achita impozit pe 
bunurile date în arendă
Cei care dau în arendă anumite bunuri vor fi nevoiți să 

achite impozit pentru asta.
Despre aceasta anunță Serviciul de presă al Inspectoratu-

lui Fiscal de Stat Cahul, printr-un comunicat emis, scrie Ziu-
adeazi.md.

Astfel, conform prevederilor art.901 alin.(34) din Codul 
fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de în-
treprinzător și transmit altor persoane fizice în posesie și/sau 
folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, 
sînt obligate în termen de 3 zile de la data încheierii contrac-
tului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în 
raza căruia sînt deservite.

Totodată, persoanele care cad sub incidența acestor preve-
deri sînt obligate să achite lunar, cel tîrziu la data de 2 a lunii în 
curs, un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se pot 
adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat din raza unității admi-
nistrativ-teritoriale unde își au domiciliul. 

C odul Muncii al Republicii 
Moldova, modificat la 1 apri-

lie 2016, în lectură finală, prevede mai 
multe drepturi ale angajaților, de a fi 
informați despre condițiile de muncă. 
Documentul este ajustat în conformita-
te cu două directive europene din dome-
niul raporturilor de muncă ale acquis-
ului comunitar, transmite Interlic.md.

Î n modificările la Codul muncii 
aprobate în conformitate cu di-

rectiva 91/533/CEE privind obligaţia 
angajatorului de a informa lucrătorii 
despre condiţiile aplicabile contractului 
sau raportului de muncă, printre obliga-
ţiile angajatorului se numără și cea: de a 
prezenta salariatului înainte de angajare 
informaţia referitoare la durata normală 
a zilei şi a săptămînii de muncă, dar şi 
la perioadele de preaviz ce urmează a 
fi respectate de angajator şi salariat în 
caz de încetare a activităţii; de a fami-
liariza salariatul, la angajare, şi cu con-
venţiile colective care-i sînt aplicabile; 
 de a aduce la cunoştinţă modificările 
operate în contractul colectiv de muncă 
şi în regulamentul intern al unităţii.

În conformitate cu directiva 1999/70/
CE privind acordul-cadru referitor la 
munca pe durată determinată, încheiat 
între CES, UNICE și CEEP, Codul mun-
cii prevede: principiul nediscriminării 
salariaţilor angajați în baza contractului 
pe durată determinată; obligaţia anga-
jatorului de a informa salariaţii angajaţi 
pe durată determinată (şi reprezentanţii 
salariaţilor la nivel de unitate) despre 
posturile vacante apărute pentru a le asi-
gura accesul la locurile de muncă perma-
nente în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
salariaţi; obligaţia angajatorului de a 
facilita salariaţilor angajaţi pe durată 
determinată accesul la şanse de formare 
adecvate, pentru a le îmbunătăţi compe-
tenţele profesionale, dezvoltarea carierei 
şi mobilitatea profesională; cerinţa de a 
stabili aceeaşi vechime în muncă pentru 
ocuparea anumitor posturi pentru salari-
aţii angajaţi pe durată nedeterminată şi 
cei angajaţi pe durată determinată; con-
diţia existenţei, pe lîngă temeiurile lega-
le enumerate în art.55 din Codul muncii, 
a unor motive obiective pentru încheie-
rea contractelor individuale de muncă pe 

durată determinată cu unele categorii de 
salariați – persoanele care îşi fac studiile 
la instituţiile de învăţămînt la cursurile 
de zi, colaboratorii ştiinţifici din insti-
tuţiile de cercetare-dezvoltare, cadrele 
didactice şi cu conducătorii instituţiilor 
de învăţămînt, conducătorii unităţilor, 
adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţi-
lor etc.; obligaţia indicării în contractul 
individual de muncă pe durată determi-
nată a temeiurilor legale şi, după caz, a 
motivelor concrete, ce au condiţionat 
limitarea duratei contractului sau a pe-
rioadei de prelungire a acestuia.

Printre alte prevederi ajustate la cele 
două directive ale UE pot fi remarcate: 
introducerea obligativității de informa-
re a candidaților la funcțiile publice cu 
privire la condiţiile de angajare, anterior 
stabilirii raporturilor de serviciu și nece-
sitatea obținerii acordului de modificare 
a contractului individual de muncă din 
partea salariatului, în cazul schimbării 
locului de muncă în cadrul unității, in-
formează un comunicat al Comisiei par-
lamentare protecție socială, sănătate și 
familie.

Codul muncii prevede mai multe drepturi ale 
angajaților de a fi informați despre condițiile de muncă

G uvernul a aprobat proiectul acordului de cooperare 
dintre Centrul Național Anticorupție (CNA) și Bi-

roul pentru prevenirea și 
combaterea corupției din 
Letonia.

Acordul prevede 
consolidarea eforturilor 
autorităților moldovenești 
și letone întru combate-
rea corupției. Vicedirec-
torul CNA Vadim Cojo-
caru a menționat în cadrul 
ședinței Guvernului că 
ratificarea acestui docu-
ment se încadrează în concepția Acordului de asociere Mol-
dova - UE. Proiectul acordului a fost transmis spre examinare 
Parlamentului, informează Noi.md.

Acordul moldo-leton prevede efectuarea schimburilor de 
baze normativ-juridice, conlucrare la nivel consultativ și teh-

nic. Conform documentului, după 30 
de zile de la ratificarea acestuia, părțile 
se obligă să facă primele schimburi de 
informații specifice, pentru a se fami-
liariza cu mecanismele de combatere a 
corupției.

Acordul este încheiat pe un ter-
men nelimitat. Acesta poate fi reziliat 
la inițiativa uneia dintre părți prin 
înștiințare în scris, transmisă prin ca-
nale diplomatice.

Acordul a fost încheiat în cadrul 
înțelegerilor dintre Moldova și Letonia, ce au avut loc la 
Varșovia (Polonia) în decembrie 2015 și care au fost întocmite 
sub formă de memorandum de cooperare.

Moldova va lupta împotriva corupției în comun cu Letonia
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Emoţii mari la Institutul Na-
ţional al Justiţiei (INJ), atît 

pentru absolvenţii celei de-a VIII-a 
promoţii, cît şi pentru formatorii 
care i-au ghidat prin ştiinţa şi prac-

tica judiciară. Recent, la această 
instituţie a avut loc ceremonia de 
finalizare a cursurilor de formare 
profesională iniţială şi înmînarea 
atestatelor de absolvire candidaţilor 
la funcţiile de judecător şi de pro-
curor. 

Evenimentul de referinţă a du-
blat emoţiile şi prin faptul că i-a 
avut ca invitaţi speciali pe Victor 
Micu, preşedintele Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM), Edu-

ard Harunjen, Procurorul General 
interimar al Republicii Moldova, 
Mircea Roșioru, preşedintele Con-
siliului Superior al Procurorilor; 
Ghenadie Nicolaev, judecător la 
Curtea Supremă de Justiție, Eduard 
Ababii, preşedintele Consiliului In-
stitutului Naţional al Justiţiei, vice-
preşedintele Curţii de Apel Bălţi, și 
Tatiana Vizdoagă, doctor în drept, 
conferențiar universitar, formator 
INJ.

Festivitatea a debutat cu ono-
rarea Imnului de Stat al Republicii 
Moldova, după care a urmat sesiu-
nea de mesaje de felicitare din par-
tea oaspeţilor de onoare. 

În alocuţiunile lor, reprezentan-
ţii instituţiilor de drept au remarcat 
că actualii absolvenți reprezintă o 
nouă generație de juriști care inspi-
ră speranţe mari şi care vor conferi 
un suflu proaspăt în sistemul justiţi-
ei în general.

Făcînd referire la prestanţa tine-
rilor, viitori procurori şi judecători, 
Directorul executiv al INJ, Diana 

Scobioală, a subliniat: ,,Lansăm 
azi o promoție cu adevărat bună – 
profesioniști care chiar de mîine 
pot să acceadă în funcție, tineri care 
dau dovadă de corectitudine și inte-

gritate morală, cunosc limbi străine. 
Astfel, injectăm o nouă infuzie în 
justiţia moldovenească, marcată azi 
de transformări majore cărora, sînt 
ferm convinsă, absolvenții noștri le 
vor face faţă”. 

Referindu-se la integritatea 
morală a absolvenților, dumneaei a 
menționat că, pe parcursul studiilor, 
fiecare dintre formatori a accentuat 
asupra intransigenței judecătorilor 
și procurorilor în fața actelor de 

corupție. ,,Au avut cursuri 
de deontologie şi etică pro-
fesională. La cursul meu 

– ,,Jurisprudenţa Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omu-
lui” – le-am spus ori de cîte 
ori a fost necesar că ei sînt 
responsabili de imaginea 
Republicii Moldova, inclu-
siv în faţa forurilor interna-
ţionale. Orice condamnare 
a statului nostru de către 
Curtea Europeană este un 
lapsus al justiţiei naţiona-
le...”, a precizat Diana Sco-
bioală.

 În discursul său, directo-
rul executiv al INJ a vorbit 
și despre schimbările care 
au avut loc în cadrul proce-
sului de învățămînt, accen-
tuînd, în special, reluarea 
participării audienților Institutului 
Național al Justiției la competiția 
internațională a școlilor europene 
de magistratură – THEMIS – care 
promovează formarea și schimbul 

de cunoștințe în domeniul sistemu-
lui judiciar european pentru viitorii 
magistrați, precum și preluarea de 
către aceștia a bunelor practici ale 
sistemului de drept european. La 

concurs au partici-
pat Victoria Sanduța, 
Livia Mitrofan și 
Alexandru Mardari, 
candidați la funcția 
de judecător. Ei au 
concurat la  cate-
goria „Cooperarea 
internațională civilă 
în materie de proce-
dură civilă europea-
nă”, întorcîndu-se aca-

să cu premiul 
special al ju-
riului - pentru 
încurajarea 
î n ț e l ege r i i 
v a l o r i l o r 
europene și 
pentru stabi-
lirea unei relații mai strînse 
între Republica Moldova 
și Uniunea Europeană. Tot 
anul trecut, la Institutul 
Național al Justiției a fost 
lansat primul concurs de 
referate cu tematică în do-
meniu, destinat audienților 
de la formare inițială, ar-
ticolele cîștigătorilor fiind 
publicate în Revista Insti-
tutului Național al Justiției. 

Un mesaj cu totul şi cu 

totul special întru susţinerea noilor 
absolvenţi ai INJ, candidaţi la func-
ţii de judecător, a adresat preşedin-
tele Consiliului Superior al Magis-
traturii, Victor Micu. Domnia Sa a 

remarcat că atît CSM cît şi întreg 
corpul de magistraţi din Republica 
Moldova îşi pun speranţe mari în 
judecătorii tineri.

,,Actualmente, avem 35 de locuri 
vacante pentru funcţia de judecător. 
Astfel, sistemul judecătoresc va fi 
reîmprospătat de către tineri spe-
cialişti foarte buni, cu viziuni noi. 
Cu noi eforturi, mizăm în primul 
rînd pe sporirea transparenței şi a 
credibilității societăţii în justiție, 
ceea ce va consolida imaginea siste-
mului judecătoresc”, a mai adăugat 
Victor Micu. 

La rîndul său, şi Procurorul Ge-
neral interimar, Eduard Harunjen, 
şi-a exprimat convingerea că noii 
absolvenţi ai INJ, candidaţi la func-
ţia de procuror, sînt tineri ambiţioşi, 
foarte bine pregătiţi, atît din punct 
de vedere teoretic cît şi practic, iar 
toate acestea alimentează speranţa 

că vor face faţă provocărilor şi vor 
exercita cu demnitate profesia de 
procuror. 

Îmbrăcaţi elegant şi sobru în 
acelaşi timp, cu chipuri ce denotă 
o seriozitate maximă, aşa precum 
le este caracteristic judecătorilor şi 
procurorilor, acești absolvenţi nu se 
deosebeau cu nimic de viitorii lor 
colegi profesionişti consacraţi deja. 

Mulţumind formatorilor şi 
tuturor celor care i-au susţinut în 
demersul lor pe calea profesională, 

candidații la funcții de judecător și 
de procuror, cu acte în regulă, au 
făgăduit că nu vor înşela aşteptări-
le mentorilor lor şi vor face faţă cu 
stoicism tuturor provocărilor.

,,Cred în puterea noastră de a face 
schimbarea. Ne dorim mult acest 
lucru şi sînt sigură că vom reuşi să 
readucem încrederea societăţii în 
justiţie”, a specificat una dintre ab-
solvente – Victoria Sanduţa, candi-
dat la funcţia de judecător.

O confirmare a faptului că sînt 
pregătiţi pentru provocările ce vor 
apărea în calea lor profesională, 
pentru schimbările ce au loc în în-
tregul sistem, a fost făcută şi de ab-
solventa Felicia Şonţu, candidată la 
funcţia de procuror. 

,,Aceste 18 luni implică o pregă-
tire a noastră atît teoretică şi practi-
că, cît şi psihologică. Țin să remarc 
faptul că schimbarea depinde, în 
primul rînd, de la fiecare dintre 
noi”, a spus ea. 

Festivitatea a culminat cu în-
mînarea atestatelor de absolvire 
celor 15 candidaţi la funcţia de ju-

decător şi 25 de candidaţi la funcţia 
de procuror. În plus, au fost con-
ferite diplome cu menţiuni de lider 
al promoţiei a VIII-a: pentru cele 
mai bune rezultate pe parcursul 
formării iniţiale la INJ – Victoria 
Sanduța, candidat la funcţia de ju-
decător, şi Felicia Șonțu, candidat 
la funcţia de procuror; diplome de 
merit cu menţiuni pentru rezultate 
bune, responsabilitate și compor-
tament exemplar – Livia Mitrofan, 
candidat la funcţia de judecător, și 

Carolina Mariț, 
candidat la func-
ţia de procuror; 
precum şi diplo-
me de merit cu 
menţiuni pentru 
spirit organiza-
toric deosebit în 
activitatea de şef 
de grupă – Du-
mitru Racoviță, 
candidat la func-
ţia de judecător, şi 
Radu Ceban, can-
didat la funcţia de 
procuror.

Pe parcursul 
activității sale, 
din 2009, Insti-
tutul Național al 
Justiției a mai lan-
sat șapte promoții 
de audienți, pre-

gătind pentru sistemul justiției, în 
cadrul formării inițiale, 82 de jude-
cători și 152 de procurori. 

Irina Burea
Foto:INJ

Absolvenții INJ – resortul transformărilor în sistemul justiției
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P rogramul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) 

şi Consiliul Europei au lansat re-
cent, în cadrul unei întruniri, două 
rapoarte în care sînt evaluate ris-
curile de corupţie în sistemul de 
achiziţii publice şi respectiv, în 
cel al procuraturii. Este vorba des-
pre: „Raportul de evaluare a 
riscurilor de corupție în sis-
temul achizițiilor publice în 
Republica Moldova” și ,,Ra-
portul de evaluare a riscurilor 
corupției în cadrul Procura-
turii Republicii Moldova”.

Potrivit informației 
PNUD Moldova, evenimen-
tul a întrunit peste 50 de re-
prezentanţi ai autorităţilor 
publice centrale, partenerilor 
de dezvoltare, ai societăţii ci-
vile şi mass-media.

În contextul discuțiilor, re-
prezentanta rezidentă adjunctă a 
PNUD Moldova Narine Sahakyan 
a ținut să sublinieze că: ,,În Mol-
dova corupția rămîne una dintre 
principalele impedimente în calea 
dezvoltării socioeconomice durabi-
le. Chiar dacă au fost puse în apli-
care cele mai multe dintre ingredi-

entele formale ale unei arhitecturi 
solide anticorupție, inclusiv cadrul 
instituțional și legislativ, rămîn încă 
să fie abordate o serie de provocări 
majore”.

La rîndul său, pornind de la 
gravitatea și pericolul acestui fla-
gel antisocial, cum este fenomenul 

corupției, șeful Oficiului Consiliu-
lui Europei la Chişinău Jose-Luis 
Herrero a reiterat disponibilitatea 
de a susține țara noastră întru în-
fruntarea provocărilor pe segmentul 
dat.

Așadar, analiza efectuată de 
PNUD - „Raport de evaluare a 
riscurilor de corupție în sistemul 

achizițiilor publice în Republica 
Moldova”, în perioada noiembrie 
2015 - ianuarie 2016, cu suportul 
financiar al Ministerului Afacerilor 
Externe al Norvegiei, denotă mai 
multe deficiențe a cadrului legisla-
tiv și instituțional în domeniu. Prin-
tre acestea se numără lipsa mecanis-

melor de control pentru 
a depista corupția, în 
special controlul după 
executarea contracte-
lor; capacitățile tehni-
ce slabe ale membrilor 
grupurilor de lucru 
din cadrul autorităților 
contractante, în special 
la nivel local, precum 
și cazurile frecvente 
de conflicte de intere-
se în rîndul membrilor 
acestor grupuri; siste-

mul ineficace de soluţionare a con-
testaţiilor şi sistemul slab de execu-
tare a legii.

Un aspect novator pentru acest 
sector, propus în cadrul proiectului, 
îl reprezintă Sistemul de indicatori 
ai fraudei şi corupţiei pe întreg do-
meniul de aplicare a procesului de 
achiziţii, indicatori numiţi Steag 

Roşu (Red Flag). Acest sistem de 
indicatori constituie un suport de 
avertizare despre eventualele ilega-
lităţi atît pentru autorităţile contrac-
tante, cît şi pentru cele responsabile 
de supravegherea şi controlul/audi-
tul extern al acestui domeniu.

,,Raportul de evaluare a riscu-
rilor corupției în cadrul Procura-
turii Republicii Moldova”, elabo-
rat de Consiliul Europei în urma 
misiunii de evaluare a riscurilor 
corupției în procuratură, organi-
zate în perioada15-16 octombrie 
2015, evidențiază că problemele 
din țara noastră la capitolul vizat 
nu reprezintă neapărat produsul 
unei legislații necorespunzătoare, 
ci derivă în principal dintr-o cultură 
care acceptă și tolerează corupția. 
Existența unei influențe inadecvate 
asupra procuraturii determină ne-
cesitatea intensificării eforturilor în 
vederea optimizării urmăririi pena-
le în cazurile de corupție. 

Studiul respectiv conține mai 
multe recomandări ce țin de necesi-
tatea reformării substanțiale și ample 
a sistemului procuraturii, referindu-
se cu precădere la constituirea unui 
singur organ cu competențe exclu-

sive în instrumentarea cazurilor de 
corupție, sporirea transparenței și a 
răspunderii actorilor implicați, re-
curgerea sistemică la cercetarea și 
confiscarea averilor, consolidarea 
legislației privind posesia nejus-
tificată a averilor și, nu în ultimul 
rînd, majorarea salariilor actorilor 
implicați în combaterea corupției, 
îndeosebi a procurorilor. 

Este de menționat că PNUD, 
în parteneriat cu Centrul Naţional 
Anticorupţie (CNA), va instrui re-
prezentanţii autorităţilor publice 
centrale şi locale în scopul unei 
mai bune gestionări a riscurilor de 
corupţie în sfera achiziţiilor publi-
ce. Iar Consiliul Europei se află în 
proces de elaborare a unui proiect 
privind riscurile corupției, care va fi 
finanțat de Uniunea Europeană.

În ultimul deceniu, PNUD şi 
Consiliul Europei au oferit asisten-
ţă considerabilă Republicii Moldo-
va pentru fortificarea capacităţilor 
instituţionale şi a sistemelor de pre-
venire şi combatere eficientă a co-
rupţiei prin monitorizare, stabilire 
de standarde şi asistenţă tehnică. 

Cor. Dreptul

Ț ara noastră a fost su-
pusă evaluării în ceea 

ce privește implementarea 
unor prevederi ale Convenției 
Organizației Națiunilor Unite 
împotriva corupției. În acest 
sens, este vorba despre preve-
derile Capitolelor III - ,,Incrimi-
nare, investigare şi reprimare” 
şi IV - ,,Cooperarea internaţio-
nală”, sarcini pe care 
Republica Moldova 
le-a realizat cu succes, 
informează Centrul 
Național Anticorupție 
(CNA).

Potrivit CNA, 
evaluatorii au con-
statat că R. Moldova 
a înregistrat pro-
grese la Capitolul 
III, prin incrimina-
rea  îmbogățirii ilicite 
(art.3302 din Codul 
penal şi prin legaliza-
rea posibilităţii aplică-
rii confiscării extinse (art.1061 
din Codul penal). Cît privește 
implementarea prevederilor 
Capitolului IV din Convenție, 
evaluatorii au evidențiat cadrul 
legal cuprinzător referitor la 
cooperarea internațională în 
materie penală, precum și par-
ticiparea la cîteva rețele de coo-
perare a organelor de drept.

Totodată, experții antrenați 
în procesul de evaluare vizat 
au făcut și unele recomandări. 
Una din ele vizează crearea 
unui sistem informațional care 
să conțină date privind cazuri-
le de extrădare. Aceasta pentru 
a facilita monitorizarea cazu-
rilor de extrădare și a evalua 
eficiența acordurilor de coope-
rare internaționale. Printre re-
comandările de bază se mai in-
clude şi extinderea numărului 

de tratate bilaterale referitoare 
la extrădare și asistență juridi-
că reciprocă, revizuirea listei 
exhaustive a infracțiunilor pre-
văzute la art.1328 din Codul de 
procedură penală (Intercepta-
rea şi înregistrarea comunicări-
lor), pentru a include toate acte-
le conexe celor de corupție.

Evaluatorii au mai reco-
mandat inclusiv 
asigurarea unei 
implementări mai 
eficiente a preve-
derilor art.333 (lu-
area de mită) și 
art.334 (darea de 
mită) din Codul 
penal, asigurarea 
implementării efi-
ciente a prevede-
rilor referitoare la 
răspunderea pe-
nală a persoanelor 
juridice,  revizu-
irea sancțiunilor 

pentru infracțiunile de corupție, 
în sensul majorării acestora, ca 
să poată fi încadrate în catego-
ria celor grave sau deosebit de 
grave și respectiv, să fie posibi-
lă aplicarea, în privința acestora, 
a prevederilor Legii nr.105 din 
16.05.2008 cu privire la pro-
tecţia martorilor şi altor partici-
panţi la procesul penal.

De asemenea, pentru a asi-
gura o practică judiciară uni-
formă privind evitarea aplicării 
combinate a art.3641 din Codul 
de procedură penală (Judecata 
pe baza probelor administrate 
în faza de urmărire penală) sau 
art.80 din Codul penal (Apli-
carea pedepsei în cazul înche-
ierii acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei) cu art.76 alin.(1) 
lit.f) (Circumstanțele atenuan-
te/recunoaşterea vinovăţiei) și 

art.79 (Aplicarea pedepsei mai 
blînde decît cea prevăzută de 
lege) din Codul penal, exper-
ţii au recomandat modificarea 
cadrului legal, prevenind în 
acest fel calificarea cumulativă 
a circumstanțelor atenuante și 
celor excepționale în procesul 
de individualizare a pedepsei.

De asemenea, Republica 
Moldova va trebui să asigure 
implementarea eficientă a pre-
vederilor art.65 din Codul penal 
referitoare la privarea de drep-
tul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită ac-
tivitate, ca rezultat al adoptării 
sentințelor de condamnare pe 
dosarele de corupție, precum 
şi să asigure realizarea preve-
derilor referitoare la sechestru 
și confiscare, se mai precizează 
în sursa citată.

Este de precizat că Republi-
ca Moldova a ratificat Conven-
ţia ONU împotriva corupţiei 
(UNCAC), asumîndu-și imple-
mentarea în legislaţia naţională 
a prevederilor Convenţiei.

Potrivit Termenilor de refe-
rinţă ai Mecanismului de evalu-
are a implementării Convenţiei, 
fiecare Stat parte la Convenţie 
urmează a fi evaluat de către 
alte două State, care sînt selec-
tate prin tragere la sorţi. Pentru 
Republica Moldova procesul 
de evaluare a demarat imediat 
după cea de-a IV-a Sesiune a 
Grupului pentru Revizuirea 
Implementării, ce a avut loc 
în perioada 27-31 mai 2013 la 
Viena. Ca rezultat al tragerii la 
sorţi, evaluarea  a fost efectuată 
de către Norvegia şi Bosnia şi 
Herzegovina, se mai precizea-
ză în informația CNA.

Cor. Dreptul

PNUD şi Consiliul Europei au evaluat riscurile de corupţie în 
sistemul achiziţiilor publice şi al procuraturii

Republica Moldova, evaluată în ceea ce privește 
implementarea unor prevederi din Convenția 

ONU împotriva corupției

I nstitutul pentru Politici și Refor-
me Europene (IPRE) a prezentat 

recent, în cadrul unei dezbateri publi-
ce, analiza tematică „Vulnerabilitățile 
legislației Republicii Moldova în do-
meniul financiar și fiscal în contextul 
jurisdicțiilor offshore”. 

Potrivit informației IPRE, la reuniu-
ne au participat reprezentanți ai societății 
civile, ai autorităților publice, precum și 
alți experți din domeniu.

În cadrul evenimentului, analiștii 
IPRE au supus dezbaterilor principalele 
aspecte ale problemei legate de activita-
tea companiilor din jurisdicțiile offshore, 
riscurile activității acestora asupra eco-
nomiei țării, preluarea frauduloasă a co-
telor în întreprinderi, spălarea banilor și/
sau finanțarea terorismului, riscurile de 
evaziune fiscală, corupția în utilizarea 
banilor publici etc.

„Sînt absolut necesare supravegherea 
și colectarea adițională de informații 
privind întreprinderile originare din sau 
strîns legate cu jurisdicții offshore. Mai 
mult, reforma care a fost inițiată de legis-
lator în domeniul financiar-bancar nece-
sită continuitate și coordonare. 

Mecanismul actual de stabilire a 
jurisdicțiilor care nu se conformează stan-
dardelor internaționale de transparență 
este în mîinile BNM și nu se bazează 
pe criterii obiective și o metodologie de 
aprobare a listei. S-ar putea ca lista de 
jurisdicții, care în realitate nu se con-
formează standardelor internaționale de 
transparență, să fie chiar mai mare decît 
cea aprobată de BNM. Astfel, sînt nece-
sare criterii obiective de evaluare. 

În al doilea rînd, reforma trebuie să 
fie extinsă asupra tuturor formelor de 
întreprinderi, care ar putea acționa ca 
instrumente potențiale de camuflare a 
beneficiarilor efectivi”, a comentat ana-
listul IPRE Iulian Rusu.

Totodată, în cadrul dezbaterii publice, 
au fost discutate problemele și criza din 
sistemul financiar-bancar, dar și gradul 
de respectare a angajamentelor față de 

partenerii-cheie ai țării. „Cu ceva timp 
în urmă, a avut loc Consiliul de Asociere 
RM-UE, în care a fost prezentată foaia 
de parcurs a Republicii Moldova. Astfel, 
țin să reiterez că UE continuă să insiste 
pe reformele pe care trebuie să le facă 
guvernarea de la Chișinău. Nu e sufici-
ent doar a aproba reforme, ci și a le pune 
în acțiune. Deci, acțiunile urgente care 
trebuie întreprinse ar fi: semnarea unui 
nou acord cu FMI; deblocarea asistenței 
financiare externe; depolitizarea BNM 
și reformarea pieței financiare; refor-
marea justiției și finalizarea investigației 
privind fraudele bancare din 2014 etc.”, 
a declarat Wicher Slagter, șeful Secției 
Politică și Economie a Delegației UE la 
Chișinău.

Un alt aspect al evenimentului a vi-
zat acțiunile statului în implementarea 
reformelor în sectorul justiției, care ar 
putea preveni pe viitor apariția unor noi 
scheme frauduloase, cu implicarea com-
paniilor din jurisdicții offshore. ,,Cred că 
trebuie să avem o politică sau o strategie 
de stat privind companiile offshore, de-
oarece actualmente acestea aduc riscuri 
asupra imaginii țării, sociale, de manipu-
lare și, cel mai mare – riscul implicării 
politicului în economie. Această strate-
gie ar trebui introdusă în sistemul juri-
dic, prin reforme, astfel încît Guvernul 
să poată preveni pe viitor operațiunile 
companiilor din jurisdicțiile offshore”, 
a comentat Sergiu Luchița, specialistul 
Fondului de Dezvoltare Durabilă.

La întrunire au participat și 
reprezentați ai sectorului bancar care au 
vorbit despre transparența instituțiilor 
financiare și riscurile lipsei acesteia. 

„Prețul pe care l-a plătit societatea din ca-
uza netransparenței din sistemul bancar 
este foarte mare. Fără o stabilitate finan-
ciară nu este posibilă o dezvoltare a țării. 
De aceea, trebuie să trecem de la etapa 
de discuții, la etapa de implementare a 
acțiunilor”, a spus Andrei Suruceanu, 
director financiar, BC „Mobiasbanca – 
GSG” S.A.

Vulnerabilitățile legislației în 
domeniul financiar și fiscal în contextul 

jurisdicțiilor offshore
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M inisterul Justiției,  
în colaborare cu 

Ambasada Marii Britanii, a 
organizat recent, pentru jude-
cători, un atelier de lucru în 
domeniul medierii.

Obiectivele atelie-
rului de lucru au vizat: 
Înțelegerea principiilor 
și procesului de mediere; 
Înțelegerea diferențelor din-
tre soluționarea litigiilor pe 
cale judiciară și prin medie-
re; Identificarea cazurilor ce 
pot fi mediate și modul în 
care pot fi încurajate părțile 
pentru a utiliza medierea; 
Examinarea elementelor 
esențiale ale încheierilor 
privind expedierea dosarelor 
în mediere și acțiunile ulte-
rioare, se precizează într-un 
comunicat de presă al Minis-
terului Justiției.

Atelierul de lucru a fost 
moderat de către Srdan Si-
mac, mediator, formator, 
consultant în domeniul sis-
temelor de soluționare alter-
nativă a litigiilor (ADR) și 
judecător. Ex-președinte al 
Înaltei Curți Comerciale a 
Republicii Croația, a contri-
buit esențial la înființarea me-

canismelor de mediere în ca-
drul judecătoriilor comercia-
le și curților de apel din țara 
dată. S.Srdan este consultant 
judiciar al Centrului pentru 
Soluționarea Eficientă a Li-
tigiilor (CEDR Marea Brita-
nie) și a lucrat în peste 15 țări 
unde a promo-
vat sistemele de 
soluționare alter-
nativă a litigiilor.

Astfel, pen-
tru a oferi ju-
decătorilor un 
grad sporit de 
conștientizare a 
instituției medie-
rii, mecanisme de 
mediere au fost 
pilotate în cîteva 
judecătorii din 
Republica Mol-
dova începînd cu 
anul 2013.

Este de 
menționat că Mi-
nisterul Justiției are tendința 
și un scop bine determinat 
de a valorifica instituția me-
dierii în Republica Moldo-
va. Așa deci, la solicitarea 
Ministerului, Centrul pen-
tru Soluționarea Eficientă a 

Litigiilor (CEDR) a început 
implementarea mai multor 
proiecte de asistență tehnică 
pentru a promova și facilita 
utilizarea medierii în dosa-
rele comerciale, proiectele 
fiind susținute financiar de 
către Banca Europeană pen-

tru Reconstrucție și Dezvol-
tare.

La insistența Ministeru-
lui Justiției, în anul 2015, a 
fost votată în Parlament noua 
lege cu privire la mediere. 
Potrivit documentului, Con-

siliul de Mediere va propune 
elaborarea politicilor şi per-
fecţionarea cadrului norma-
tiv, iar Ministerul Justiţiei va 
elabora, coordona şi va mo-
nitoriza aplicarea documen-
telor de politici. Părțile, care 
vor decide să soluționeze 

litigiul prin intermediul me-
dierii, vor beneficia de mai 
multe facilități, cum ar fi 
scutirea de la plata taxelor 
judiciare, achitarea plăților 
va fi eșalonată. De asemenea, 
părțile vor putea beneficia de 

serviciul de mediere, care va 
fi achitat de stat.

Tot la inițiativa Ministe-
rului Justiției, a fost semnat 
Protocolul conform căruia, 
procurorii și judecătorii din 
Republica Moldova vor în-
curaja cetățenii să soluționeze 

litigiile pe cale 
amiabilă, prin 
intermediul in-
strumentului me-
dierii. Protocolul 
a fost semnat de 
reprezentanții 
M i n i s t e r u l u i 
Justiției, Consi-
liului de Medie-
re, CEDR, CSM 
și ai Procuratu-
rii. Documentul 
urmărește intro-
ducerea pe larg 
a instrumentului 
de mediere în 
procuraturi și 
judecătorii. La 

fel, Camera de Comerț și 
Industrie a lansat Centrul 
de mediere, subdiviziune ce 
va oferi operatorilor econo-
mici instrumente alternative 
privind soluționarea dispu-
telor și litigiilor survenite în 

activitatea sectorului privat. 
Prin intermediul Centrului 
de mediere, CCI își propune 
să ofere mediului de afaceri 
autohton încă un mecanism 
alternativ de soluționare a 
divergențelor comerciale, în-
tr-un mod eficient din punct 
de vedere al timpului, dar și 
al costurilor.

Practicile internaționale 
demonstrează că medierea 
este una din cele mai eficiente 
metode de soluționare a con-
flictelor, care oferă senzația 
de cîștig, pe cale amiabilă, 
tuturor participanților la 
conflict. Un bun exemplu din 
practicile internaționale este 
Italia, care ar fi lider la acest 
capitol - circa 200 de mii de 
medieri. 

Consolidarea instituției 
medierii și promovarea aces-
tui instrument ca alternativă 
de soluționare a litigiilor este 
una dintre prioritățile Strate-
giei de Reformă a Sectorului 
Justiției pentru anii 2011-
2016, realizată în Republica 
Moldova cu sprijinul finan-
ciar al Uniunii Europene, se 
mai precizează în informația 
Ministerului Justiției.

Medierea – varianta cea mai optimă de soluționare a litigiilor

D reptul de a beneficia de 
indemnizația pentru îngrijirea co-

pilului bolnav se va extinde pentru părinți 
sau alți membri ai familiei care îngrijesc 
copilul cu maladie oncologică sau diza-
bilitate pentru afecțiuni intercurente, pînă 
la împlinirea vîrstei de 18 ani, transmite 
Interlic.md.

Un proiect 
de lege în acest 
sens, inițiativă 
legislativă a 
unui grup de 
deputați, a fost 
aprobat recent 
de Legislativ, 
în lectură fina-
lă. 

Anterior, Legea prevedea acest drept 
doar pentru familiile cu copii din categoria 
menționată pînă la vîrsta de 16 ani. 

Indemnizația se acordă în baza cer-
tificatului de concediu medical, opțional, 
pentru unul dintre părinți. În cazul în care 
părinții, din motive întemeiate, nu pot în-

griji copilul bolnav, prestația se acordă al-
tor persoane asigurate, care pot fi tutorele 
ori un alt membru adult din familie. 

Cuantumul lunar al indemnizației pen-
tru incapacitate de muncă rămîne nemodi-
ficat, fiind stabilit diferențiat, în funcție de 
stagiul de cotizare la sistemul de asigurări 

sociale al îngrijitorului, dar 
și în funcție de maladie. 

Astfel, indemnizația 
pentru incapacitate tempo-
rară de muncă cauzată de 
cancer sau tuberculoză este 
de 100% din venitul asigu-
rat sau baza de calcul, pre-
stabilită în Legea nr.289 din 
2004 privind indemnizațiile 
pentru incapacitate tem-

porară de muncă și alte prestații de asi-
gurări sociale. În cazul celorlalte maladii, 
indemnizația va fi de la 60% la 90% din 
baza de calcul, în funcție de stagiul reali-
zat în sistemul de asigurări sociale, anunță 
Comisia parlamentară protecție socială, 
sănătate și familie.

Dreptul de a beneficia de indemnizația 
pentru îngrijirea copilului bolnav se extinde 

P rim-ministrul Pavel Filip a prezidat 
şedinţa Consiliului Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor Copiilor (CNPDC), la 
care au participat reprezentanți ai partenerilor 
de dezvoltare: UNICEF, USAID, Delegaţia 
Uniunii Europene în Republica Moldova, 
Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dez-
voltare, precum şi ai mai multor ONG-uri din 
domeniu, transmite Interlic.md.

Premierul a mulţumit partenerilor de dez-
voltare pentru asistenţa continuă acordată Gu-
vernului în implementarea politicilor orientate 
spre protecţia şi promovarea drepturilor copi-
lului, combaterea sărăciei şi excluziunii soci-
ale a copiilor. „Protecţia şi promovarea drep-
turilor copiilor este o prioritate a Guvernului. 
Îmi exprim convingerea că CNPCD-ul, va fi 
factorul stimulator în procesul de dezvoltare, 
actualizare şi implementare a politicilor cu 

impact pentru copii. De altfel, în colaborare 
cu partenerii de dezvoltare şi de dialog social, 
va fi asigurată monitorizarea implementării 
politicilor în interesul suprem al copilului”, a 
menţionat Pavel Filip.

Participanții la ședință au discutat subiec-
te ce ţin de înregistrarea naşterii copilului, 
protecţia socială şi medicală a nou-născuţilor, 
serviciile de intervenţie timpurie la copii. În 
context, Premierul a dispus efectuarea unei 
analize pentru identificarea copiilor nedocu-
mentaţi, asigurarea interoperabilităţii datelor 
autorităţilor abilitate, revizuirea cadrului nor-
mativ cu privire la costurile perfectării certifi-
catului de naștere a copiilor, cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova, născuţi peste hotarele ţării. 

O atenţie sporită a fost acordată siguran-
ţei copiilor în mediul online. În acest context, 
premierul Pavel Filip a solicitat Ministerului 

Educaţiei să includă în programele şcolare 
subiecte orientate spre dezvoltarea competen-
ţelor privind siguranţa în mediul online ca ma-
terie obligatorie și a dispus elaborarea unui 
plan de acţiuni pentru promovarea siguranţei 
online a copiilor. Documentul va presupune 
activităţi de informare a părinţilor privind 
riscurile respective, crearea unor soft-uri pen-
tru filtrarea informaţiei cu tentă pornografică, 
precum şi îmbunătăţirea asistenţei acordate 
copiilor acostaţi sau abuzaţi prin Internet. Tot-
odată, Ministerul Afacerilor Interne va asigu-
ra aplicarea prevederilor internaţionale şi ale 
acquis-ului comunitar în materie de combate-
re a abuzului şi exploatării sexuale a copiilor 
şi aplicarea unor pedepse mai aspre pentru 
comiterea infracţiunilor în mediul online.

Membrii Consiliului au mai examinat de-
mersul public din partea ONG-urilor cu privi-

re la deficienţele în implementarea Strategiei 
Protecţiei Copilului 2014-2020 în condiţiile 
descentralizării, diferenţelor de capacităţi şi 
resurse la nivel local. În acest context, premi-
erul a solicitat urgentarea prezentării pentru 
examinare şi aprobare în şedinţă de Guvern 
a Planului de acţiuni privind implementarea 
strategiei.

Potrivit Serviciului de presă al Executi-
vului, a mai fost discutat şi aprobat Planul de 
acţiuni pe anul 2016 cu privire la soluţionarea 
unor probleme din domeniul educaţiei. Docu-
mentul include măsuri urgente, orientate spre 
îmbunătăţirea accesului la educaţie, asigura-
rea unei alimentaţii corecte, combaterea aban-
donului şi absenteismului şcolar, asigurarea 
cu cadre didactice competente, administrarea 
eficientă a şcolilor de circumscripţie, trans-
portarea copiilor.

D acă Republica Moldova ar deveni 
membru al Uniunii Europene, ar avea 

cea mai mică cotă de reprezentare a femeilor în 
politică. Opinii în acest sens au fost exprimate 
în cadrul unui club de presă cu tema: „Femeile 
în politică – de ce batem pasul pe loc timp de 
10 ani”. Discuţia a fost moderata de ex-minis-
trul Tineretului şi Sportului Loretta Handrabura 
şi a implicat reprezentante a administraţiilor 
publice şi a mediului politic, relatează Radio 
Moldova Actualităţi. 

La dezbaterile organizate de Centrul pen-
tru Jurnalism Independent (CJI) a participat 
vicepreședintele Parlamentului Liliana Paliho-
vici. Deputatul s-a referit la două proiecte de 
lege înregistrate în Parlament privind modifi-
carea Codului electoral. Acestea prevăd obli-
gativitatea partidelor politice de a include pe 
listele electorale un anumit număr de femei și 
penalizarea pentru mesaje sexiste.

„Consider că deja există o deschidere din par-
tea tuturor partidelor politice parlamentare de a 
vota proiectul cu privire la cota de reprezentare 
a femeilor”, a menționat Liliana Palihovici.

În opinia consilierului tehnic principal 
al Programului ONU „Femeile în politică” Asya 
Varbanova, introducerea cotelor ar asigura ega-
litatea de gen în toate domeniile. Cît mai multe 

femei în politică înseamnă o calitate înaltă a 
actului guvernării, afirmă Asya Varbanova.

„În țările în care a fost adoptată o anumită 
cotă de prezență a femeilor în politică, și ca-
litatea actului de guvernare este mai bună. 
Conform unui studiu, acolo există mai puțină 
corupție”, a declarat Asya Varbanova.

Directorul executiv al Centrului Parteneriat 
pentru Dezvoltare Alexei Buzu consideră că 
în cazul în care Republica Moldova ar deveni 
membru al UE, țara noastră s-ar afla la coada 
clasamentului privind reprezentarea femeilor 
în politică.

„Sînt sigur că atunci cînd vor fi mai multe 
femei în Parlament, o decizie privind creșterea 
locurilor de creșă, finanțate din bugetul public, 
n-o să fie un subiect atît de controversat”, a 
spus Alexei Buzu.

Proiectul de lege privind asigurarea 
egalității de gen a fost aprobat în prima lectu-
ră de către Parlament în vara anului 2014, iar 
în timpul apropiat urmează să fie dezbătut în 
cea de-a doua lectură. Acesta prevede interzi-
cerea publicității sexiste, oferirea concediului 
paternal și modificarea Legii presei, prin care 
publicaţiile periodice şi agenţiile de presă vor 
fi obligate să utilizeze un limbaj corect şi ne-
discriminatoriu.

Problema accesului femeilor în politică, 
abordată în cadrul unui club de presă 

Guvernul propune noi soluții și măsuri pentru protecția copiilor
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Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

?
Ţinem să vă informăm 

că nu sîntem în drept să ne 
expunem faţă de corectitu-
dinea hotărîrii instanţei de 
judecată. 

Aceasta o pot face parti-
cipanţii la procesul respectiv 
care cunosc cu exactitate ma-
terialele dosarului examiat 
şi pot să supună criticii ho-
tărîrea instanţei de judecată 
prin utilizarea căilor de atac 
a acesteia în temeiul norme-
lor de procedură. 

La fel, nu putem să ne 
expunem faţă de termenii 
de examinare a cauzei pe 

motiv că potirivit art.192 din 
Codul de procedură civilă, 
pricinile civile se judecă în 
primă instanţă în termen re-
zonabil. Potrivit prevederilor 
aceluiaşi articol, criteriile 
de determinare a termenului 
rezonabil sînt: complexita-
tea pricinii, comportamentul 
participanţilor la proces, con-
duita instanţei judecătoreşti 
şi a autorităţilor relevante, 
importanţa procesului pen-
tru cel interesat, respectarea 
termenului rezonabil de ju-
decare a pricinii urmînd să fie 
asigurat de către instanţă.

În scrisoarea adresată dumneavoastră, 
am expus pe scurt o situaţie ce ţine de dreptul 
la moştenire, solicitînd a mi se explica dacă 
instanţa de judecată a procedat corect în ceea 
ce privește emiterea hotărîrii şi cît poate fi ter-

giversat procesul care a început încă din anul 2014. 
Larisa Slivciuc,
mun. Chişinău

Sarcinile de bază ale Ser-
viciului Stare Civilă sînt: 

a) organizarea activităţii 
organelor cu atribuţii de înre-
gistrare a actelor de stare civi-
lă, sporirea calităţii şi culturii 
de deservire a populaţiei;

b) exercitarea competen-
ţei stabilite de legislaţia în vi-
goare privind înregistrarea de 
stat a actelor de stare civilă;

c) asigurarea respectării 

ordinii stabilite în procesul 
înregistrării de stat a actelor 
de stare civilă, în scopul pro-
tecţiei drepturilor patrimonia-
le şi personale nepatrimonia-
le ale persoanelor, precum şi 
intereselor statului;

d) perfecţionarea forme-
lor existente şi dezvoltarea 
unor noi forme de înregis-
trare solemnă a căsătoriei şi 
naşterii nou-născuţilor;

e) crearea şi asigurarea 
funcţionării sistemelor in-
formaţionale automatizate de 
stare civilă, parte componen-
tă a sistemului informaţional 
automatizat „Registrul de 
stat al populaţiei”.

În corespundere cu sarci-
nile stabilite, Serviciul reali-
zează următoarele atribuţii: 

a) implementează politi-
cile în domeniul de stare ci-
vilă în limitele competenţei 
sale;

b) coordonează activita-
tea oficiilor teritoriale, pre-
cum şi activitatea primăriilor 
oraşelor, comunelor şi satelor, 
în vederea aplicării corecte 
de către acestea a legislaţiei 
în domeniul de înregistrare a 
actelor de stare civilă, acor-
dîndu-le ajutorul metodic ne-
cesar;

c) controlează activitatea 
oficiilor teritoriale referitoa-

re la respectarea legislaţiei în 
vigoare ce ţine de înregistra-
rea actelor de stare civilă;

d) exercită înregistrarea 
de stat a actelor de stare ci-
vilă;

e) eliberează certificate 
de stare civilă cetăţenilor 
Republicii Moldova, cetăţe-
nilor străini şi apatrizilor, în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei;

f) organizează activitatea 
privind înregistrarea solemnă 
a căsătoriei, naşterii copiilor, 
a ceremoniilor de sărbătorire 
a căsătoriilor jubiliare, la ce-
rerea persoanelor, organizînd 
în acest sens concursuri re-
publicane;

g) creează fondul de arhi-
vă al registrelor de stare civi-
lă, asigură evidenţa şi păstra-
rea acestuia;

h) operează rectificări, 
modificări şi completări în 

actele de stare civilă potrivit 
legislaţiei;

i) asigură conformitatea 
şi integritatea datelor din ac-
tele de stare civilă ce consti-
tuie parte componentă a Re-
gistrului de stat al populaţiei;

î) participă la elaborarea 
formularelor tipizate ale ac-
telor de stare civilă şi certifi-
catelor de stare civilă;

j) participă la elaborarea 

proiectelor de acte normati-
ve, elaborează recomandări 
metodice, instrucţiuni, re-
gulamente şi alte indicaţii în 
vederea respectării legislaţiei 
în domeniu;

k) organizează confecţi-
onarea şi distribuirea formu-
larelor certificatelor de stare 
civilă, formularelor actelor 
de stare civilă şi altor acte de 
strictă evidenţă, organelor cu 
atribuţii de înregistrare a ac-
telor de stare civilă, exercită 
controlul respectării condiţi-
ilor şi metodelor de evidenţă, 
păstrare şi utilizare a lor;

l) elaborează şi întocmeş-
te rapoarte privind înregistra-
rea actelor de stare civilă şi a 
altor rapoarte ce ţin de evalu-
area şi generalizarea diverşi-
lor indici ai activităţii specifi-
ce domeniului respectiv;

m) studiază şi generali-
zează experienţa naţională 

şi internaţională privind în-
registrarea actelor de stare 
civilă, propunînd modalităţi 
de corelare a actelor legisla-
tive şi normative naţionale în 
domeniu cu normele comu-
nitare;

n) perforează actele de 
identitate care au devenit ne-
valabile în urma schimbării, 
modificării, rectificării sau 
completării datelor personale 
care sînt înscrise în actul de 
identitate, precum şi în urma 
înregistrării decesului;

o ) expediază actele de 
identitate ale persoanelor 
decedate subdiviziunilor ÎS 

„CRIS „Registru” sau, după 
caz, Biroului Migraţie şi 
Azil;

p) legalizează, conform 
legislaţiei în vigoare, docu-
mentele eliberate de organele 
de stare civilă ale Republicii 
Moldova în scopul utilizării 
acestora peste hotare;

q) eliberează duplicate 
ale certificatelor de stare ci-
vilă, extrase şi copii de pe ac-
tele de stare civilă, certificate 
privind starea civilă, precum 
şi certificate explicative, avi-
ze privind schimbarea nume-
lui şi/sau a prenumelui şi alte 
documente potrivit compe-
tenţei, solicitate de către ce-
tăţenii Republicii Moldova, 
cetăţenii străini sau apatrizi, 
care domiciliază sau anteri-
or au domiciliat pe teritoriul 
Republicii Moldova;

r) exercită şi organizează 
audienţa populaţiei, exami-
nează scrisori, petiţii şi pro-
puneri ale cetăţenilor, oferă 
consultaţii asupra probleme-
lor de înregistrare a actelor de 
stare civilă;

s) prestează servicii cu 
plată populaţiei;

ş) asigură evidenţa activi-
tăţii sale financiar-economice, 
prezentarea rapoartelor con-
tabile şi statistice conform 
legislaţiei în vigoare;

t) dispune de alte atribuţii 
conform competenţei.

Sarcinile şi atribuţiile de bază ale Serviciului Stare Civilă

Aveți dreptul la viața privată și de 
familie pe Internet, ceea ce presupune 
protecția datelor personale și respecta-
rea confidențialității corespondenței și a 
convorbirilor dumneavoastră, transmite 
Agora.md cu referire la 
datele oficiale publicate 
pe site-ul Consiliului Eu-
ropei.

Aceasta înseamnă că:
– Trebuie să fiți 

conștienți de faptul că în 
timp ce utilizați Interne-
tul datele personale sînt 
procesate cu regularitate. 
Asta se întîmplă atunci 
cînd utilizați servicii, 
precum browsere, e-mail, 
mesaje instantanee, VoIP, 
rețele sociale, motoarele 
de căutare și servicii de 
stocare de date.

– Autoritățile publice și companiile 
private au obligația de a respecta nor-
mele și procedurile specifice atunci cînd 
prelucrează datele dumneavoastră per-
sonale.

– Datele cu caracter personal trebuie 

să fie prelucrate doar în cazuri stabilite 
de lege sau cu consimțimîntul dvs. Tre-
buie să fiți informat cu privire la ce date 
cu caracter personal sînt prelucrate și/
sau transferate către partea terță, cînd, 

de către cine și în ce scop. În general, 
orice persoană trebuie să poată exercita 
un control asupra datelor sale cu carac-
ter personal (să verifice exactitatea lor, 
să solicite o corectare, o ștergere sau ca 
datele personale să fie păstrate o perioa-
dă de timp concretă).

– Nu trebuie să fiți obiectul unor mă-
suri generale de supraveghere sau de in-
terceptare. În circumstanțe excepționale, 
prevăzute de lege, confidențialitatea 
datelor dumneavoastră personale poa-

te fi afectată, cum ar fi în cazul 
unei anchete penale. În această 
situație, la dispoziția dumnea-
voastră trebuie să fie pusă o 
informație accesibilă, clară și 
precisă cu privire la legislația 
relevantă și drepturile dumnea-
voastră din sfera vizată.

– Confidențialitatea tre-
buie să fie respectată și la 
locul de muncă. Aceasta 
include confidențialitatea 
corespondenței private și a con-
vorbirilor online. Angajatorul 
dumneavoastră trebuie să vă in-
formeze cu privire la orice supra-

veghere și/sau monitorizare efectuată.
– Aveți dreptul să fiți asistat de către 

autoritățile de protecție a datelor, care 
există în majoritatea țărilor europene, 
acestea asigurîndu-vă că legislația pri-
vind protecția datelor și principiile lega-
le sînt respectate”.

Care sînt drepturile utilizatorilor de Internet

F raudele din sistemul 
bancar, precum și 

alte cazuri de interes social 
sporit vor fi examinate de un 
comitet permanent de moni-
torizare din cadrul Guvernu-
lui. O decizie în acest sens a 
fost luată de prim-ministrul 
Pavel Filip.

Potrivit dispoziției premi-
erului, comitetul va avea sco-
pul de a asigura o interacțiune 
eficientă între instituții ale 
statului.

„Cînd este vorba despre 
cazuri cu impact major asu-
pra societății, cum este frau-
da bancară, posibile cazuri 
de spălare de bani, situații 
deosebite, care afectează un 
număr mai mare de oameni, 
comitetul va fi acea platfor-
mă de comunicare rapidă, 
de tip partenerial, în cadrul 

căreia se va discuta, informa, 
analiza și se vor monitoriza 
evoluțiile, pentru a contribui 
la soluționarea lor cît mai 
rapidă”, a precizat prim-mi-
nistrul.

Comitetul va coordo-
na activitatea și va asigura 
interacțiunea între instituțiile 
statului în vederea gestionării 
eficiente și operative a cazuri-
lor de interes social sporit, va 
identifica impedimentele în 
procesul de interacțiune între 
instituțiile statului și va între-
prinde măsurile necesare în 
vederea depășirii acestora.

Deciziile noii structuri 
vor avea un caracter de reco-
mandare pentru autorităţile şi 
instituţiile vizate și vor fi im-
plementate în conformitate cu 
competența acestora stabilită 
de legislația în vigoare.

Cauzele de interes social sporit vor fi 
examinate de un comitet permanent de 

monitorizare din cadrul Guvernului
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Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Volontir Vitalie Mihail, pentru data de 27 aprilie 2016, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Bulgară, 
nr. 43, bir. 44, et.4), în calitate de pîrît la acţiunea intentată de 
Volontir Svetlana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Victor Sandu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Petco Grigore şi Potlog Cezara, domiciliaţi: mun. 
Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 58, apt. 9, pentru data de 12 
mai 2016, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, bir. 207 ,,B”), în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată în-
aintată de către Asociaţia de Coproprietari în Condominiu nr. 
55/319, privind încasarea datoriei.

Judecător  Eleonora badan-Melnic
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ţar Oxana, cu domiciliul: mun. Chişinău, bd. Moscova, 
nr. 11, apt. 482; mun. Chişinău, str. Matei Basarab, nr. 10/3, 
apt. 49, pentru data de 18 mai 2016, ora 15.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 31), unde va 
avea loc examinarea cererii de chemare în judecată înainta-
tă de CA ,,Donaris Vienna Insurance Group” SA către CIA 
,,Asito” SA privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Veronica Jomiru-Niculiţă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Natacencu Igor, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 
nr. 60, bl. 1, apt. 54, pentru data de 3 iunie 2016, ora 16.20, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 
12), în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea intentată de 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Călugăreanu Ion, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. V.Bodiu, nr. 10, apt. 2, pen-
tru data de 15 iunie 2016, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 5, et. 3), în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-216/16, la cererea de chemare în 
judecată depusă de reclamantul ,,Transelit” SA privind înca-
sarea prejudiciului material.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lungu Ion, pentru data de 12 mai 2016, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 
13), unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Gavrilenco Svetlana privind desfacerea căsătoriei şi stabili-
rea domiciliului copiilor minori.

Judecător  V.Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Rusu Nicolae, do-
miciliat: r-nul Orhei, satul Budăi, pentru data de 26 aprilie 
2016, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 1), în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-802/16, la cererea 
de chemare în judecată înaintată de către Stavila Nadejda pri-
vind încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Iraida Secrieru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Malai Lilia, cu do-
miciliul: mun. Chişinău, str. M.Dragan, nr. 26/2 ,,B”, apt. 31, 
pentru data de 16 mai 2016, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 2), în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3197/15, la cererea de 
chemare în judecată depusă de OM ,,Creditactiv” SRL pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător  Vladislav Clima 
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Damian Stratu Sergiu, domiciliat, 
r-nul Hînceşti, satul Pervomaiscoe, pentru data de 20 apri-
lie 2016, ora 8.15, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. 
Chişinăului, nr. 7, bir. 3), în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-1349/15, intentată de ÎCS ,,Gas Natural Fenosa” SRL 
către: Zoina Lidia Gheorghe, Stratu Sergiu privind încasarea 
sumei.

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

Judecător  Ion Dadu 

www
Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 

RM, solicită prezentarea cet. Moroz Aurica, pentru data de 
20 aprilie 2016, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Dondu-
şeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11), în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de către Moroz Iurie privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător  Oxana Mironov
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Sudica Maria Filaret, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: or. Orhei, str. M.Gorki, nr. 17, pentru data 
de 25 aprilie 2016, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, 
str. V.Mahu, nr. 135, bir. 3, et. 1), în calitate de contraveni-
ent în cauza contravenţională nr. 4-434/2015, pe art.179 Cod 
contravenţional, Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii 
,,Centru” Sudica Maria, art.179 CC al RM.

Judecător  Vasile Negruţa
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Efrim Maria, 
locuitoare a satului Larga, r-nul Briceni, pentru data de 26 
aprilie 2016, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Briceni, str. 
Independenţei, nr. 5, sala nr. 2), în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în ju-
decată depusă de Malai Veaceslav privind încasarea datoriei. 

Judecător  Aurelia Andronache 
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Olişevschi Viorel, a.n. 27.08.1972, 
domiciliat, r-nul Hînceşti, satul Boghiceni, pentru data de 27 
aprilie 2016, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, 
str. Chişinăului, nr. 7, bir. 5), în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă: Gîncu Diana către Olişevschi Viorel privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător  Natalia berbec
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Ghilenschi Igor, pentru data de 
29 aprilie 2016, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Dondu-
şeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11), în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de către Ghilenschi Diana privind 
modificarea cuantumului pensiei alimentare.

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

Judecător  Oxana Mironov
www

Judecătoria Şoldăneşti, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Gavriliţa Elena Vasile, născu-
tă la 30.05.1970, domiciliată: r-nul Şoldăneşti, satul Socola, 
pentru data de 5 mai 2016, ora 8.00, la şedinţa de judecată 
(or. Şoldăneşti, str. Victoriei, nr. 18), în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-764/2015, la cererea de chemare în jude-
cată depusă de Popuşoi Anatolie şi Popuşoi Serghei privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Elvira Lavciuc 
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108, 185 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Ruclenoc Anton, pentru data de 
16 mai 2016, ora 16.30, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, str. 
Hotinului, nr. 43, bir. 25), în calitate de pîrît în cauza civi-
lă nr. 2-3148/2015, (09-2-10985-10112015), intentată de ÎM 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V.Pădurari

www
Judecătoria Dubăsari, în conformitate cu art.108 CPC 

RM, solicită prezentarea cet. Barcari Mihail, a.n. 16.10.1990, 
pentru data de 18 mai 2016, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(r-nul Dubăsari, satul Ustia, str. Ştefan cel Mare, nr. 9, sala de 
şedinţe nr. 1), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-35/16, 
la cererea înaintată de către OM ,,Credit Times” SRL privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Alexandru Motricală 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Irodenco Vladimir, pentru data de 20 mai 2016, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 204), în calitate de pîrît pe dosarul civil la cererea de-
pusă de Pungă Anatolie împotriva lui Irodenco Vladimir.

Judecător   A.Catană
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Malenco Olga, do-
miciliată: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru, nr. 14, apt. 40, 
pentru data de 25 aprilie 2016, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 6), în ca-
litate de pîrît în cauza civilă nr. 2-639/16, intentată la acţiunea 
APLP 54/183 privind încasarea datoriei. 

Judecător   Sergiu Suvac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet-lor: Tcaci Mari-
na Efim, Tcaci Valeria, ambele domiciliate: mun. Chişinău, 
str. Petru Zadnipru, nr. 1, apt. 62, pentru data de 26 aprilie 
2016, ora 16.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 7), în cauza civilă nr. 2-565/16, 
intentată la acţiunea APLP 54/219 privind încasarea datoriei. 

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

Judecător    Ion bulhac
www

Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Frecăuţan 
Radu, pentru data de 26 aprilie 2016, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, sala de 
şedinţe nr. 1), în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată înaintată de Frecăuţan Liliana privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător   Lilia Ţurcan 
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Flueraru Vladimir, născut la 25.02.1988, 
domiciliat: mun. Bălţi, str. Sfîntul Nicolae, nr. 1, apt. 13, pen-
tru data de 18 mai 2016, ora 16.00, la şedinţa de judecată (or. 
Bălţi, str. Hotinului, nr. 43, bir. 14), în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-3432/2015, la cererea 
de chemare în judecată depusă de Cracovschii Vitalii privind 
rezolvirea contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător   Adrian Cerbu    

O peratorii staţiilor 
PECO nu vor 

avea dreptul să vîndă car-
buranţii la un preţ ce depă-
şeşte preţul plafon stabilit 
de către Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE). O 
decizie în acest sens a fost 
aprobată recent în cadrul 
şedinţei ANRE, relatează 
Radio Moldova Actuali-
tăţi.

Potrivit reprezentantei 
ANRE Alina Pleșca, noua metodolo-
gie va crea condiții egale de activitate 
pentru toți operatorii petrolieri din Re-
publica Moldova.

Radio Moldova Actualități notea-

ză că proiectul prevede un mecanism 
nou de formare a prețurilor la benzină, 
motorină și gazul lichefiat, bazat pe 
cotațiile medii Platts pentru benzină și 
motorină și cotațiile medii Argus pen-
tru gazul lichefiat.

Astfel, ANRE va stabili la fie-
care 14 zile calendaristice prețurile 
plafon de comercializare la pompă 
a benzinei, motorinei și gazului 
lichefiat și le va publica pe pagina 
sa oficială, iar operatorii stațiilor 
PECO nu vor avea dreptul să vîndă 
carburanții la un preț ce depășește 
prețul plafon stabilit de ANRE.

Metodologia va intra în vigoa-
re la data publicării în Monitorul 
Oficial, iar ulterior, Consiliul de 
Administrație al ANRE va stabili 
valorile maximale ale marjei comer-

ciale specifice, aferente comercializării 
produselor petrolirere pentru primul an 
de valabilitate a noii Metodologii și, re-
spectiv, prețurile plafon de comerciali-
zare cu amănuntul a carburanțior.

Noi reguli de stabilire a preţurilor la produsele petroliere
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F icatul joacă un rol major în me-
tabolism şi are ca sarcină deto-

xificarea sa de toxine şi de deşeurile 
metabolice. Cînd ficatul este supraso-
licitat, e posibil ca să apară erupţii pe 
piele, scrie Zumi.md.

Lămîile sînt unele dintre cele mai 

bune alimente pentru curăţarea fica-
tului. Potrivit doctorului Alexander F. 
Beddoe, ficatul produce din sucul de 
lămîie proaspăt mai multe enzime decît 
ar produce din oricare alt aliment.

De asemenea, a fost demonstrat că 
utilizarea coajei de lămîie reduce nive-

lul de colesterol, potrivit unui studiu 
din anul 2002, efectuat de o echipă de 
cercetători olandezi. Rezultatele, pu-
blicate în European Journal of Nutri-
tion, au arătat că lămîile sînt eficiente 
în scăderea colesterolului din sînge şi 
ficat.

beneficiile uleiului de măsline şi ale lămîiei sînt bine cunoscute. 
Combinate, aceste ingrediente protejează şi curăţă ficatul 

J ulie Bishop, blogger 
pentru website-ul de 

recrutare Glassdor şi cea 
care a pus bazele Jobhop, un 
site unde angajaţii şi candi-
daţii pot să se conecteze, cre-
de că există o legătură între 
culoarea hainelor şi şansele 
de reuşită ale unui candidat, 
transmite Hotnews.md cu 
referire la Descopera.ro.

Ea a dezvăluit într-un ar-
ticol al The Independent cîte-
va dintre secretele prin care, 
prin intermediul culorii, un 
candidat ar putea influenţa 
în mod pozitiv decizia an-
gajatorului, scrie Business 
Magazin.

,,Asortaţi” culoarea ha-
inelor cu nevoile angajato-
rului

Documentaţi-vă pentru 
a afla ce caută compania 
şi îmbrăcaţi-vă în concor-
danţă cu această informaţie. 

,,Se grăbesc să găsească un 
angajat pentru rolul respec-
tiv? Dacă da, aţi putea purta 
o culoare care să sporească 
urgenţa. Roşu şi albastru ro-
ial sînt culori folosite deseori 
în vînzări pentru a stimula 

impulsul cumpărării – poate 
o eşarfă roşie sau o cravată 
albastră ar putea ajuta grăbi-
rea deciziei”, a spus J.Bishop.

Gîndiţi-vă la cultura com-
paniei şi la mesajul pe care 

vreţi să-l transmiteţi
Gîndiţi-vă la semnifica-

ţia culorilor în ţara origina-
ră a companiei pentru care 
aplicaţi pentru un post. Spre 
exemplu, culoarea oranj este 
asociată în Statele Unite ale 
Americii cu pericolul sau cu 
prizonierii – un mesaj pe care 
nu aţi vrea să îl transmiteţi. 
Dacă aplicaţi pentru un loc 

de muncă într-o companie 
olandeză, aceasta ar putea fi 
în schimb cea mai potrivită 
culoare – în Olanda, aceasta 
este culoarea familiei rega-
le olandeze şi toată lumea o 

poartă de Ziua Regelui. Este 
de asemenea culoarea echipei 
naţionale de fotbal. 

În China, culoarea roşie 
reprezintă norocul, iar în Ja-
ponia, galben înseamnă curaj.

Dacă aveţi îndoieli, ale-
geţi albastru

Dacă nu reuşiţi să aflaţi 
mai multe informaţii des-
pre cultura organizaţională 

a companiei sau despre ce 
tip de persoană caută, nu 
vă asumaţi riscuri. Cea mai 
bună culoare de purtat la un 
interviu de angajare pentru 
care nu aţi reuşit să vă do-
cumentaţi suficient este al-
bastră.

Culoarea ar trebui să fie 
potrivită brandului compa-
niei unde vreţi să vă anga-
jaţi

Potrivirea culorii hai-
nelor cu cea reprezentativă 
pentru companie ar putea să 
vă ofere un avantaj faţă de 
competiţie.

Purtaţi culoarea prefe-
rată

Dacă alegeţi să purtaţi 
culoarea preferată, cel care 
vă intervievează va afla 
astfel mai multe despre ca-
racterul, atitudinea şi gradul 
de încredere pe care le aveţi, 
potrivit recrutorului.

Este important să fiţi 
subtil 

 Să vă îmbrăcaţi, de 
exemplu, în roz din cap pînă-
n picioare, nu va fi niciodată 
o idee bună, concluzionează 
J.Bishop.

 Culoarea care îţi poate asigura reuşită la un 
interviu de angajare. Vezi ce trebuie să îmbraci 

M e r i d i a n  j u r i d i c

Un raport al Consiliului Europei denotă că 
închisorile din Republica Moldova sînt pline 

aproape sută la sută 
În 2014, capacitatea închisorilor din Moldova era uti-

lizată în întregime, cu 96,5 deținuți pentru fiecare 100 de 
locuri disponibile. În toată Europa, statistica arată că din 
100 de locuri 94 sînt ocupate de deținuți. 

În același an, un număr semnificativ de țări au înregis-
trat rate mari a populației de deținuți (numărul persoanlor 
din închisoare raportate la 100 de mii de locuitori), media 
fiind de 124 de deținuți pentru țările europene. 

Topul ţărilor din Europa cu cea mai înaltă rată a popu-
laţiei de deţinuţi arată astfel: Federația Rusă (467.1), Litu-
ania (305), Letonia (240.3), Azerbaidjan (238.2), Georgia 
(227.9), Estonia (225.1), Ucraina (204), Polonia (203.5), 
Republica Moldova (201.3), Turcia (197.5), Slovacia 
(187.9), Albania (187.8), Cehia(177.5), Ungaria (185), 
Muntenegru (170.2), România (158.6), Macedonia (150.8), 
Marea Britanie (Anglia și Wales - 149.7; Scoția - 147.6), 
Serbia (144), Spania (141.7).

Cea mai lungă perioadă medie de detenție au înregistrat 
statele: RepublicaMoldova (29.2 luni), Azerbaidjan (27.4 
luni), Portugalia (27.9 luni), România (25 luni), Cehia 
(21.4 luni), Estonia (18.1luni).

Media la nivelul UE este în schimb de 9 luni. Studiul 
SPACE este elaborat pentru Consiliul Europei de către Insti-
tutul de Criminologie și Drept Penal al Universității din Lau-
sanne. Studiul SPACE I 2014 conține informații colectate în 
50 din cele 52 de administrații ale închisorilor din 47 de țări 
membre al Consiliului Europei, transmite Unimedia.

O mamă şi-a scos copiii de vînzare, oferind 
reduceri pentru că sînt obraznici 

O întreagă comunitate i-a sărit în cap unei mame din 
America, după ce a postat pe pagina ei de Facebook un 
anunţ incredibil. Totul a fost, spune ea, doar o glumă nevi-
novată, scrie Libertatea.ro. 

Jaton Justsilly Jaibabi, o mamă a doi copiii din SUA, 
şi-a anunţat prietenii de pe Facebook, în cadrul unei postări, 
că îşi vinde copii la reducere.

,,Copii de vînzare, cu reducere de 45 la sută, pentru că 
sînt obraznici”, este anunţul care a stîrnit o adevărată revol-
tă pe reţeaua de socializare.

Postarea femeii a fost însoţită şi de o fotografie în 
care cei doi copii apăreau în maşină, legaţi la gură şi la 
mîini cu bandă adezivă.

După ce mai multe persoane au certat-o pe femeie pen-
tru gestul ei, poliţia s-a autosesizat şi a început o investiga-
ţie în acest caz.

Ulterior, una dintre rudele femeii a explicat, tot pe Fa-
cebook, că totul a fost doar o glumă nevinovată, transmite 
Publika.md.

,,Familia şi prietenii ştiu cît de mult iubim copiii noştri. 
E o nebunie că toată viaţa unui om este judecată după un 
asemenea lucru. Practic, a fost doar o glumă de moment. 
Oamenii mai fac greşeli, iar ce s-a întîmplat a fost o lecţie 
învăţată. Copiii se află în siguranţă, nu sînt răniţi şi sînt 
foarte iubiţi”, a scris aceasta.

În Alpii Iulieni din Italia există o cabană 
în care te poți caza gratuit. Vezi ce 

condiție trebuie să îndeplinești 
 În Alpii Iulieni din Italia există o cabană în care turiștii se 

pot caza gratuit îndeplinind o singură condiție. Pentru asta oa-
menii trebuie să ajungă pe jos pînă la altitudinea de 2500 de 
metri, acolo unde se află căsuța, transmite Publika.md. 

Cabana a fost ridicată în memoria alpinistului italian Luca 
Vuerich, care a murit într-o avalanşă în anul 2010.

Materialele de construcție au fost aduse pînă în vîrful mun-
telui cu elicopterul.

Asamblarea căsuței a fost efectuată de 12 persoane și a durat 
o singură zi.

Dumitru GhERASIM, 
preşedintele Judecătoriei bălţi

Mult stimate domnule Dumitru Gherasim,
Aniversarea frumoasei dumneavoastră vîrste 

ne oferă minunatul prilej de a vă adresa cele mai 
sincere felicitări, însoţite de sentimente de apre-
ciere.

Avînd în suflet devotament şi dragoste faţă de 
oameni, aţi decis să vă dedicaţi nobilei munci de 
judecător. Aceasta nu a fost o întîmplare, a fost 
un destin pe care îl urmaţi cu tenacitate.

 Astfel, pe bună dreptate este justificat gestul 
nostru de a vă dori, în această irepetabilă zi, să-
nătate, fericire, viaţă lungă şi îmbelşugată, bu-
năstare şi bucurii de la cei dragi inimii. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: 
Valentin Aşevschi, doctor în biologie, 
conferenţiar universitar, decanul Facultăţii 
de Ecologie a USPEE ,,Constantin Stere”; 
Ion Creţu, magistru în drept, lector superior, 
Facultatea de Drept, USM; Svetlana Uzun, 
preşedintele Judecătoriei Taraclia; Viorica 
Mihaila, judecător, Judecătoria Botanica 
mun. Chişinău; Daria Suşchevici, judecător, 
Judecătoria Centru mun. Chişinău; Maria Tertea, 
judecător, Judecătoria Căuşeni; Constantin 
Creţu, judecător, Judecătoria Ialoveni; 
Alexandru Arhip, judecător, Judecătoria Centru 
mun. Chişinău; Dumitru Mîrzenco, judecător, 
Judecătoria Străşeni; Igor Mânăscurtă, 
judecător, Judecătoria Ciocana mun. Chişinău; 
Oleg Cojocari, judecător, Judecătoria Criuleni; 
Gheorghe Muntean, judecător, Judecătoria 
Comercială de Circumscripţie. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre. 
Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească 
deplin fericirea.

La Mulţi Ani!

Consiliul de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, ziarul Dreptul şi 

Revista Naţională de Drept


