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Moldova a ratificat 
Tratatul de la Beijing 
privind interpretările şi 
execuţiile audiovizuale

Concluziile și recomandările 
Consiliului Europei și OSCE privind 
inițiativele legislative de modificare 
a Codului audiovizualului

Biroul Comun 
de Informaţii şi 
Servicii   

Î n unele din lucrările 
noastre, am menționat: 

numai în cazul în care, în pre-
zenţa anumitor circumstanţe, 
persoanele, care, de regulă, 
exercitând funcţii pur profesi-
onale în cadrul unei persoane 
juridice de drept public sau al 
celei de drept privat, ajung să 
exercite funcţii producătoare 
de efecte juridice, activitatea 

„subadministrativă” a acestor 
persoane se poate transforma 
într-o activitate administrati-
vă. Doar în acest caz, astfel de 

persoane intră sub incidența 
noțiunii „persoană publică” 
(definită la alin.(2) art.123 
CP RM), a noțiunii „persoa-
nă care gestionează o orga
nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nesta-
tală” (definită la art.124 CP 
RM) sau a noțiunii „persoană 
care lucrează pentru o orga
nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nesta-
tală” (utilizată în art.333335 
CP RM) [1].

În practica judiciară, cele 
mai multe controverse, le-
gate de respectarea acestor 
exigențe, se referă la cauze-
le în care făptuitorii sunt cei 
din personalul instituțiilor 
medico-sanitare sau din 
personalul instituțiilor de 
învățământ. Drept confirma-
re, prezentăm una din spețele 
care suscită asemenea contro-
verse: B.I. a fost condamnat în 
baza alin.(1) art.256 CP RM. 
În fapt, acesta era angajat ca 
medic ginecolog și deținea 
funcţia de șef de secție în Cen-
trul Perinatal din cadrul Insti-
tuţiei Medico-Sanitare Publi-
ce „Spitalul raional S.”. Sub 
pretextul prestării de servicii 
medicale oferite nemijlocit la 

naştere, precum şi a acordării 
ajutorului medical postnatal 
corespunzător (adică a unor 
acţiuni care ţin nemijlocit de 
obligaţiile profesionale ale 
lui B.I.), acesta a primit prin 
extorcare de la C.L., sora par-
turientei C.A., o remunerație 
ilicită în mărime de 3.500 
lei. Ulterior, instanța de apel 
a susținut soluția de califica-
re pronunțată de instanța de 
fond, motivând în felul urmă-
tor: fapta imputată lui B.I. nu 
ține de obligațiile sale ca șef 
de secție, obligații care sunt 
stabilite în fișa postului. Ea 
ține de exercitarea funcției 
pur profesionale de medic 
ginecolog. Ulterior, Colegiul 
penal lărgit al Curții Supre-
me de Justiție, ca instanță de 
recurs, nu a luat în considera-
re aceste argumente. Motivele 
pe care le-a invocat instanța 
de recurs au fost: Instituţia 
Medico-Sanitară Publică 

„Spitalul raional S.” este o 
instituție publică; inculpa-
tul B.I. activează în această 
instituție, fiind un angajat 
al unei persoane juridice de 
drept public [2].

Analizând această speță, 
remarcăm că funcţia pur pro-

fesională de medic ginecolog 
(care s-a exprimat în presta-
rea de servicii medicale ofe-
rite nemijlocit la naştere, pre-
cum şi în acordarea ajutorului 
medical postnatal corespun-
zător), pe care a exercitato 
B.I., nu avea cum să producă 
vreun efect juridic. Or, B.I. a 
săvârșit fapta în postura de 
medic ginecolog, nu în postu-
ra de șef de secție. Deci, la mo-
mentul comiterii faptei, B.I. a 
acționat nu în calitate de per-
soană publică. Nu este posibil 
ca, la momentul săvârșirii 
infracțiunii, făptuitorul să 
aibă această calitate și, conco-
mitent, să nu o aibă. În orice 
caz, întotdeauna, calitatea de 
persoană publică trebuie sta-
bilită nu oarecum, ci numai 
în legătură cu circumstanțele 
concrete în care este săvârșită 
infracțiunea.

Considerăm că soluția 
instanței supreme vine în 
dezacord cu explicația formu-
lată la pct.6.1 din Hotărârea 
Plenului Curții Supreme de 
Justiție „Cu privire la apli-
carea legislaţiei referitoare la 
răspunderea penală pentru in-
fracţiunile de corupţie”, nr.11 
din 22.12.2014 [3]: „Persoa-

nele care execută atribuţii pur 
profesionale (de exemplu, 
medicii, cadrele didactice, 
casierii etc.) nu sunt persoane 
publice, întrucât îndeplinirea 
acestor atribuţii nu sunt pro-
ducătoare de efecte juridice 
(adică, nu poate da naştere, 
modifica sau stinge raporturi 
juridice). Executând obliga-
ţiunile de natură profesională, 
astfel de persoane nu au cum 
să apară în postura de persoa-
nă publică. Numai în cazul 
în care în prezenţa anumitor 
circumstanţe aceste persoa-
ne ajung să exercite funcţii 
producătoare de efecte juri-
dice (de exemplu, să acorde 
drepturi sau să elibereze de 
obligaţii), activitatea „sub-
administrativă” a medicilor, 
cadrelor didactice, casierilor 
etc. se poate transforma într-o 
activitate administrativă”.

Așadar, nu oricare sala-
riat din cadrul unei persoane 
juridice de drept public intră 
sub incidența noțiunii „per-
soană publică”; nu oricare 
salariat din cadrul unei per-
soane juridice de drept privat 
intră sub incidența noțiunilor 

„persoană care gestionează o 
orga nizaţie comercială, ob-

ştească sau o altă organizaţie 
nestatală” sau „persoană 
care lucrează pentru o orga-
nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nesta-
tală”.

În concluzie, în speța 
exemplificată supra, întru-
cât a fost atestată metoda de 
extorcare, urma să fie aplicat 
alin.(1) art.256 CP RM.

Pentru a asigura o 
eficiență mai sporită, analiza 
pe care o vom efectua infra se 
va referi aparte la: 1) cei din 
personalul instituțiilor medi-
co-sanitare sau din personalul 
instituțiilor de învățământ 
care exercită acţiuni admi-
nistrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice 
ori funcții ale autorității pu-
blice; 2) cei din personalul 
instituțiilor medicosanitare 
sau din personalul instituțiilor 
de învățământ care realizează 
acțiuni relevante sub aspect 
juridic, însă care nu exercită 
nici acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizatorico
economice, nici funcții ale 
autorității publice.

ruslan PoPoV,
doctor în drept, lector universitar 
(useM), procuror al sectorului 

Ciocana, mun. Chişinău

Un expert în domeniul criminalităţii economicofinan-
ciare a fost prezentat recent conducerii Centrului Na-

ţional Anticorupţie (CNA), informează un comunicat al insti-
tuţiei vizate (CNA). Este vorba despre Mariana Alexandru, ex-
procuror, cu o vastă experienţă în cadrul  Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie din România. Expertul a fost selectat de Delega-
ţia Uniunii Europene în urma mai multor demersuri ale CNA, 
către misiunile diplomatice, de oferire a asistenţei în domeniul 
investigării infracţiunilor economicofinanciare.

La întrevedere, conducerea CNA a mulţumit partene-
rilor pentru suportul acordat şi a făcut o scurtă prezentare 
a competenţelor instituţiei, menţionînd, inclusiv, despre  
instrumentarul legal în baza căruia aceasta îşi desfăşoară 
activitatea.

Reprezentanţii CNA şiau exprimat încrederea 
că experienţa doamnei M.Alexandru va fi utilă  
întru formularea unor recomandări privind îmbu-
nătăţirea cadrului legal în domeniul anticorupţie 
şi investigarea eficientă a cazurilor de infracţiuni 
economicofinanciare.

Misiunea doamnei M.Alexandru a început pe 
15 septembrie curent şi rezidă în organizarea unor 
ample deliberări cu beneficiarii proiectului de 
asistență tehnică din fonduri UE – ,,Suport pentru 
investigația preliminară, urmărirea penală și apă-
rare” – Procuratura şi CNA, în vederea  aplicării 
celor mai bune practici din legislaţia internaţio-
nală.

Cine caută adevărul trebuie să îşi asume şi riscul de a-l găsi. 
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AplICAREA  art.256  șI  324  dIn  COdUl  PEnAl  PEntRU InfRACțIUnIlE  COMISE  dE  CătRE  CEI  dIn  
PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  MEdICO-SAnItARE  SAU  dIn  PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  dE  învățăMânt

Procuror european, cu experienţă în cadrul dnA 
din România, în misiune la Chişinău
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C onsiliul Europei și re-
prezentantul OSCE 

pentru libertatea mass-me-
dia au examinat inițiativele 
legislative de modificare a 
Codului audiovizualului al 
Republicii Moldova. Cele 
două proiecte de legi au fost 
transmise spre expertizare de 
președintele Parlamentului 
Andrian Candu.

Instituțiile internaționale 
formulează un șir de con-
cluzii și recomandări pe 
marginea proiectelor de 
legi, menite să garanteze 
respectarea libertății de ex-
primare și a pluralismului 
de opinii prin prisma preve-
derilor Convenției europene 
privind drepturile omului 
și a altor standarde 
internaționale.

Potrivit experților 
CoE, propunerile 
conținute în ambele 
proiecte de legi trebu-
ie concepute mai bine, 
în conformitate cu 
principiile referitoare 
la drepturile omului. 

„Protecția libertății de 
exprimare și a libertății 
de emisie trebuie să fie 
necondiționate. Preve-
derile vagi și restrictive 
pot lesne echivala cu 
cenzura, iar limbajul 
instigator la ură și 
declarațiile false pot 
fi contracarate cel mai 
ușor prin mai multă co-
municare, pluralism de 
opinii, dezbateri des-
chise și poziții clare”, 
se menționează în aviz.

Consiliul Europei 
mai recomandă multi-
plicarea eforturilor pri-
vind stimularea și dez-
voltarea industriei audiovizu-
ale autohtone, mecanisme și 
măsuri care, din punct de ve-
dere sistematic, ar putea fi și 
complementare prevederilor 
Codului audiovizualului. Re-
feritor la extinderea perioadei 
de maximă de audiență între 
orele 18.00-24.00, Consiliul 
Europei consideră că spațiul 
audiovizual destinat produ-
cătorilor și agenților de publi-
citate din Republica Moldova 
poate fi lărgit cu scopul de a 
încuraja producția audiovi-
zuală autohtonă.

Modificările referitoare 
la jurisdicția radiodifuzorilor 
nu sînt agreate de Consiliul 
Europei. Potrivit inițiativei 
legislative, radiodifuzorul 
aparține Republicii Moldova 
dacă sediul este în Republica 
Moldova, licența este eli-
berată de CCA, iar deciziile 
editoriale sînt luate în Repu-
blica Moldova. „Problema 
jurisdicției este unul dintre 
cele mai complicate subiec-
te în prezent din cauza nou-
lui mediu al comunicațiilor 
și informațiilor și a 
disponibilității unei varietăți 
de oportunități de stabilire a 
diferitor configurații de or-
ganizare a companiilor me-
diatice. Este recomandabil să 
se păstreze varianta inițială a 
prevederii”, se menționează 
în aviz.

Amendamentul ce inter-
zice radiodifuzorilor transmi-
sia și retransmisia posturilor 
de televiziune și radio care 
conțin emisiuni ce nu sînt 
produse în statele UE, pre-
cum și în statele care nu au 
ratificat Convenția Europea-
nă cu privire la televiziunea 

transfrontalieră provoacă în-
grijorări experților Consiliu-
lui Europei. Potrivit avizului, 
aceste îngrădiri ale libertății 
de emisie ar trebui să urmă-
rească scopuri legitime, care 
să fie necesare întro societa-
te democratică.

„Dacă este impusă o 
interdicție de recepție sau 
retransmisie, trebuie să fie 
specificate temeiurile și 
condițiile în care aceasta 
poate avea loc. O interdicție 
generală pentru anumite pro-
grame care pot duce la dezba-
teri politice, după cum este 
formulată la momentul actu-
al, poate suna vag și aplicarea 
acesteia poate duce la cenzu-
ră. Cît de eficientă poate fi o 

astfel de interdicție, existînd 
acum acces liber și deschis 
la Internet?”, este concluzia 
experților Consiliului Eu-
ropei. În document se mai 
menționează că propaganda 
trebuie contracarată prin ofe-
rirea mai multor informații 
pentru a forma o opinie publi-
că fără prejudecăți, cu o gîn-
dire critică dezvoltată, capa-
bilă să compare declarațiile.

Referitor la amendamen-
tul prin care se propune ca 
produsul autohton să con-
stituie cel puțin 8 ore din 
volumul zilnic de emisie, 
Consiliul Europei consideră 
că această abordare nu vine 
în contradicție cu standar-
dele europene și ar trebui să 
fie susţinută. „Produsul au-
tohton poate contribui enorm 
la pluralismul și echilibrul 
informațiilor și opiniilor în 
cadrul dezbaterii publice, 
la educație și la păstrarea 
tradițiilor culturale. Măsurile 
sînt țintite spre consolidarea 
utilizării și proliferării limbii 
oficiale a Republicii Moldova, 
care nu sînt disproporționale, 
cu condiția să existe, de ase-
menea, spațiu pentru utiliza-
rea altor limbi de către dife-
rite comunități”, se arată în 
avizul CoE.

Amendamentul ca radi-
odifuzorii să difuzeze pro-
grame autohtone cu caracter 
informativ în proporție de 
100%, dintre care 80% să fie 
în limba română, este con-
siderat de Consiliul Europei 
ca unul neclar reieșind din 
prevederea specifică privind 
limba de emisie.

Amendamentul ce pre-
vede retragerea licenței de 

emisie pentru incitarea publi-
cului la ură națională, rasială 
sau religioasă, precum şi la 
acțiuni teroriste, este consi-
derat de Consiliul Europei 
ca unul ce poate „crea o pro-
blemă pentru libertatea de 
exprimare”. „Aceste motive 
pot fi aplicate întrun mod ar-
bitrar şi inconsecvent de către 
autoritățile de reglementare 
în domeniul massmedia şi 
acest fapt poate duce la re-
tragerea licențelor şi închi-
derea stațiilor de radiodifu-
ziune ale căror programe şi 
comentarii sînt considerate 
incomode sau în opoziție 
față de poziția oficială. Ar 
trebui să existe, la diferite ni-
veluri, garanții suplimentare 

împotriva neclarității, 
liberei interpretări, 
intervenției excesive 
din partea statului și 
a abuzului”, se spune 
în document.

Cît privește 
amendamentele ce 
vizează sancțiunile 
aplicate radiodifuzo-
rilor, Consiliul Eu-
ropei precizează că 
acestea nu trebuie să 
fie excesive, pentru a 
nu atenta la libertatea 
de exprimare, dar să 
fie proporționale cu 
infracțiunea. În opi-
nia experților, înainte 
de a i se impune vreo 
sancțiune, radiodi-
fuzorul ar trebui să 
primească un avertis-
ment şi să i se acorde 
o perioadă rezonabilă 
de timp pentru aşi 
revizui activitatea, 
iar retragerea licenței 
este soluția de ultim 

recurs şi poate fi aplicată 
doar pentru săvîrşirea unor 
acțiuni grave.

Experții CoE salută preve-
derea referitoare la măsurarea 
cotelor de audiență, precizînd 
că autorii proiectului au pre-
văzut în mod corespunzător 
faptul că cea mai importantă 
garanție pentru corectitudinea 
procedurii de licitație care să 
servească interesul public este 
transparența acesteia.

La sfîrşitul avizului, 
Consiliul Europei propune 
ca modificările conținute în 
cele două proiecte de legi 
să intre în vigoare odată cu 
amendamentele ce se referă 
la transparența proprietarilor 
mass-media.

La rîndul său, OSCE con-
sideră că noile amendamente 
propuse corespund în mare 
parte celor mai bune practici 
internaționale şi recomandă 
evitarea restricțiilor privind 
libertatea de exprimare şi li-
bertatea presei.

„Nu ar trebui să existe 
încercări de a interzice pro-
paganda prin intermediul 
legislației, deoarece este difi-
cil de definit în mod obiectiv 
această noțiune şi ceea ce este 
legat de aceasta. Propaganda 
ar trebui să fie contracarată 
prin oferirea de informații, 
chiar dacă acest lucru este un 
instrument mai lent şi adesea 
frustrant”, se menționează în 
avizul OSCE.

Interdicția ca radiodifuzo-
rii să transmită şi să retransmi-
tă posturile de televiziune şi 
radio care conțin emisiuni ce 
nu sînt produse în statele UE, 
precum şi în statele ce nu au 
ratificat Convenția Europea-

nă cu privire la televiziunea 
transfrontalieră este conside-
rată de experții OSCE ca fi-
ind una excesivă, care poate 
fi explicată din considerente 
politice şi poate fi ineficientă. 

„Interdicția propusă este un 
instrument contondent şi, în 
acelaşi timp, disproporțional 
împotriva propagandei”, 
anunță OSCE.

Experții OSCE consideră 
că inițiativa ca radiodifuzorii 
să difuzeze programe autoh-
tone cu caracter informativ 
în proporție de 100%, dintre 
care 80% să fie în limba ro-
mână reprezintă o restricție ce 
va afecta negativ pluralismul 
de știri. ,,Cu toate că nu se 
încalcă în mod neapărat nicio 
obligație internațională ex-
plicită a Republicii Moldova, 
aceasta are consecințe negati-
ve. Faptul dat va limita într-un 
mod semnificativ spectrul de 
știri din Rusia, care prezintă 
interes pentru minoritatea 
rușilor şi cea vorbitoare de 
limbă rusă din Moldova”, se 
menționează în document.

De asemenea, OSCE con-
sideră rezonabile modificări-
le legislative potrivit cărora, 
produsul autohton în dome-
niul audiovizualului să fie la 
un nivel minim de 4 ore di-
fuzat în limba oficială. „Pro-
iectul de amendamente con-
solidează poziția conținutului 
autohton şi protecția limbii 
oficiale. Aceste norme sînt 
folosite în multe state euro-
pene şi reprezintă o restricție 
acceptată pentru massmedia 
cu condiția ca acestea să fie 
proporționale”, consideră 
experții OSCE.

În privința retragerii 
licenței de emisie pentru 
instigarea publicului la ură 
națională, rasială sau religi-
oasă, precum şi la acțiuni tero-
riste, OSCE recomandă apli-
carea graduală a sancțiunilor 
pentru radiodifuzori.

În altă ordine de idei, 
experții OSCE consideră că 
limitarea radiodifuzorilor 
care sînt sub jurisdicția Re-
publicii Moldova poate avea 
consecințe negative, deoa-
rece acest lucru poate im-
pune limite pentru acțiunile 
pe care le pot întreprinde 
autoritățile de la Chișinău şi 
recomandă elaborarea unor 
prevederi mai generale pri-
vind jurisdicția.

Concluziile şi recoman-
dările Consiliului Europei 
au fost transmise Comisiei 
cultură, educaţie, cercetare, 
tineret, sport şi massmedia 
pentru examinare.

În Parlament sînt înregis-
trate două inițiative legislati-
ve de modificare şi completa-
re a Codului audiovizualului: 
proiectul nr. 125 din 2 aprilie 
2015 (semnat de un grup de 
deputați PL) şi proiectul nr. 
218 din 22 mai 2015 (sem-
nat de un grup de deputați 
PLDM şi PD). După ce re-
spectivele proiecte de legi au 
provocat mai multe discuții, 
președintele Parlamentu-
lui Andrian Candu a decis 
transmiterea acestora spre 
expertizare Consiliului Eu-
ropei, Comisiei de la Veneția, 
Organizației pentru drepturi-
le omului ,,Freedom House”, 
Reprezentantului OSCE pen-
tru libertatea mass-media, no-
tează Direcția comunicare și 
relații publice a Parlamentu-
lui Republicii Moldova.

Concluziile și recomandările Consiliului Europei și OSCE privind 
inițiativele legislative de modificare a Codului audiovizualuluitoţi moldovenii cu cetăţenie română 

trebuie să ştie asta! legea care va intra 
în vigoare din 2016
Toţi românii, inclusiv moldovenii cu dublă cetăţenie, care 

au domiciliul peste Prut, vor fi obligaţi să plătească asigurarea 
medicală, chiar dacă nu înregistrează venituri în statul vecin, 
transmite Publika.md

Este una dintre prevederile noului Cod fiscal al României, 
care va intra în vigoare din 2016. 

Cetăţenii români care nu obţin venituri vor fi obligaţi să 
informeze, anual, autoritatea fiscală despre acest lucru.

Taxa pentru asigurarea medicală va fi stabilită în funcţie de 
salariul minim pe economie şi va constitui, anul viitor, aproxi-
mativ 4000 de lei moldoveneşti.

Excepţie vor face minorii, studenţii, femeile însărcinate şi 
persoanele cu dizabilitaţi.

În prezent, în România, cetățenii care vor să beneficieze de 
servicii medicale, trebuie să achite contribuţia legală pe ulti-
mele şase luni.

Datele neoficiale arată că peste 400 000 de moldoveni deţin 
cetăţenia română, iar cifra celor care au domiciliul în Româ-
nia nu a fost făcută publică.

Un singur notar la zeci de mii de 
locuitori
Sînt nevoiţi să aştepte zile în şir pentru a ajunge în biroul 

notarului. Vorbim despre oamenii din raionul Glodeni, care au 
un singur notar la peste 60 000 de locuitori, transmite Publika.
md

Specialistul recunoaşte că abia face faţă cererilor, deoarece 
lucrează cît trei. Oamenii se plîng că pierd mult timp sub uşa 
notarului, dar spun că nu au de ales.

Claudia Patereu, activează de 15 ani în calitate de notar 
la Glodeni. Ea spune că abia de face faţă numărului mare de 
solicitări.

,,În afară de notar eu sînt om, un om în locul a trei oameni 
nu poate lucra. Un alt notar să vină cu tot cu echipament, cu 
personal, e greu. Cred că nui aranjează pe notarii cărora li sa 
propus”, a subliniat notarul Claudia Patereu.

Potrivit normativelor Ministerului Justiţiei, întrun raion 
trebuie să activeze cel puţin trei birouri notariale.

Guvernul şi-a desemnat reprezentanţii 
la Parlament şi Curtea Constituţională
Cabinetul de miniştri a votat, în cadrul unei şedinţe, ho-

tărîrea privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului la Par-
lament şi Curtea Constituţională, informează un comunicat al 
Executivului.

 Decizia prevede numirea viceministrului Justiţiei Nicolae 
Eşanu, în calitate de reprezentant al Executivului la Parlament 
şi membru supleant la Curtea Constituţională. Aceeaşi hotărîre 
stipulează că Eduard Serbenco, viceministru al Justiţiei, va fi 
reprezentant al Guvernului la Curtea Constituţională şi mem-
bru supleant la Parlament.

 De asemenea, Guvernul a actualizat componenţa nominală 
a mai multor comisii guvernamentale, ca rezultat al restabilirii 
funcţiei de viceprimministru pe probleme sociale la învestirea 
Guvernului Streleţ şi numirea noilor miniştri şi viceminiştri.

 Astfel, au fost desemnaţi noii membri ai celor 12 comisii 
guvernamentale, care vor avea în vizor probleme ce ţin de aju-
toarele umanitare, protecţia drepturilor copilului, a persoanelor 
cu dizabilităţi, problemele participanţilor la conflicte armate, 
egalitatea între femei şi bărbaţi, subiecte privind populaţia şi 
dezvoltarea, problemele extraordinare de sănătate publică, cele 
din domeniul controlului tutunului şi alte aspecte ce vizează 
domeniul social.

în Moldova vor fi anulate autorizaţiile 
pentru comerţ şi construcţii
În Republica Moldova, pentru a contribui la dezvoltarea 

businessului, combaterea corupţiei şi reducerea nivelului de 
birocraţie în activitatea instituţiilor de stat, vor fi aprobate noi 
reguli de conlucrare între business şi stat, care prevăd anularea 
autorizaţiilor pentru comerţ şi construcţii, precum şi funcţio-
narea ghişeului unic. O declaraţie în acest sens a fost făcută de 
preşedintele Parlamentului Andrian Candu, care a menţionat 
că în prezent se elaborează proiectul amendamentelor respecti-
ve, ce se preconizează a fi adoptate în cadrul sesiunii de toamnă 
a Parlamentului, informează Noi.md

Potrivit speakerului, urmează să fie aprobate noi reguli de 
conlucrare între business şi stat, să se treacă de la sistemul de 
autorizaţii la sistemul de informare. „Oamenii de afaceri doar 
vor informa statul, ei nu vor mai trebui să obţină autorizaţii 
pentru comerţ, construcţii şi alte domenii, iar statul va verifica 
doar dacă nu se încalcă legea. Se prevede, de asemenea, func-
ţionarea ghişeului unic şi funcţionarea unei platforme electro-
nice pentru toate aceste procese. Astfel, cetățenii vor avea dea 
face cu autorităţile la distanţă, chiar de la domiciliu, evitînd 
rîndurile şi birocraţia, dar şi mita pentru funcţionari”, a menţi-
onat Andrian Candu. 

Conform spuselor oficialului, pe parcursul acestei sesiuni 
de toamnă, Parlamentul va aproba în lectură finală Legea cu 
privire la parcuri în industria tehnologiilor informaţionale, care 
prevede facilităţi fiscale şi introducerea pentru rezidenţii par-
curilor virtuale IT a unui impozit unic în mărime de 7% din 
volumul vînzărilor.
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Î nainte de toate, vom acor-
da atenție personalului 

instituțiilor medico-sanitare [4] 
care exercită acţiuni administrative 
de dispoziţie sau organizatorico-
economice ori funcții ale autorității 
publice.

În mare parte, suntem de acord 
cu I.Țurcan, care afirmă: „Medicii 
sau alți lucrători medicali, care sunt 
angajați ai instituțiilor publice și care 
dețin o anumită funcție (medicșef al 
spitalului, conducător de secție, soră 
medicală superioară ș.a.), pot înde-
plini acțiuni administrative de dispo-
ziţie sau organizatoricoeconomice, 
și, prin urmare, sunt considerați per-
soane cu funcție de răspundere” [5].

În Legea privind supravegherea 
de stat a sănătăţii publice, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova 
la 03.02.2009 [6], sunt prevăzu-
te, printre altele, atribuțiile celor 
abilitați cu dreptul de control de 
stat în sănătatea publică (inclusiv a 
mediculuişef sanitar de stat al Re-
publicii Moldova și a medicilorşefi 
sanitari de stat din teritorii).

Din Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova pentru aprobarea 
Regulamentului privind numirea în 
funcţie pe bază de concurs a condu-
cătorilor instituţiilor medico-sanita-
re publice, nr.1079 din 02.10.2007 
[7], aflăm că conducător al institu-
ţiilor medicosanitare publice repu-
blicane, municipale şi raionale este 
directorul sau mediculşef. În pct.16 
și 18 din Regulamentul Ministeru-
lui Sănătății cu privire la instituţiile 
medico-sanitare publice, încadrate 
în sistemul asigurărilor obligatorii 
de asistenţă medicală, nr.03/2099 
din 26.04.2006 [8], se stabilește: 
mediculşef exercită conducerea şi 
reprezentarea instituţiei medicosa-
nitare publice. De competenţa me-
diculuişef sunt toate chestiunile de 
conducere ale activităţii instituţiei, 
cu excepţia chestiunilor ce ţin de 
competenţa Fondatorului şi a Consi-
liului administrativ.

În corespundere cu pct.10 din 
Ordinul Ministerului Sănătății cu 
privire la aprobarea Regulamentu-
lui-cadru de organizare şi funcţio-
nare a instituţiilor medico-sanitare 
private, nr.609 din 27.07.2011 [9], 
directorul instituţiei medicosanitare 
private are următoarele atribuţii: 1) 
reprezintă interesele instituţiei fără 
procură, în relaţiile cu persoane ter-
ţe; 2) elaborează strategia de dezvol-
tare şi planurile anuale de activitate 
ale instituţiei; 3) asigură executarea 
actelor legislative şi normative în 
vigoare; 4) emite ordine şi dispozi-
ţii, în limita competenţei, obligatorii 
pentru toţi salariaţii instituţiei; 5) 
aprobă organigrama şi statele de per-
sonal; 6) încheie, modifică, suspen-
dă, încetează contracte individuale 
de muncă cu angajaţii instituţiei, cu 
respectarea procedurilor stabilite de 
Codul muncii; 7) poartă răspundere 
pentru asigurarea financiară şi teh-
nicomaterială a instituţiei, pentru 
organizarea de asistenţă medicală şi 
pentru calitatea ei, conform legislaţi-
ei în vigoare; 8) semnează contracte, 
eliberează procuri, deschide conturi 
în bănci, gestionează mijloacele fi-
nanciare ale instituţiei; 9) poartă răs-
pundere disciplinară, administrativă 
şi penală pentru încălcarea prevede-
rilor actelor legislative şi normative 
în procesul gestionării activităţii in-
stituţiei.

De asemenea, de exemplu, din 
Regulamentul Centrului de Sănăta-
te Publică raional Orhei (anexa nr.1 
la Ordinul Ministerului Sănătății 
nr.440 din 10.04.2013) [10], aflăm, 
printre altele: mediculşef sanitar 
de stat al raionului, mediculșef al 
Centrului este persoana responsabi-
lă și abilitată cu dreptul de conducere 

operativă și gestionare a Centrului. 
Împuternicirile sunt prevăzute în 
contractul încheiat cu Fondatorul 
și în ordinul de numire în funcție. 
În unele cazuri, delegările și împu-
ternicirile pot fi limitate, sau lărgite, 
după caz, prin ordinul Fondatorului 
(pct.38); mediculșef sanitar de stat 
al raionului, mediculșef al Centru-
lui are următoarele atribuții: asigură 
controlul de supraveghere de stat a 
sănătății publice în raion; semnează 
contracte și procuri, deschide conturi 
în trezorerie, gestionează mijloace 
financiare ale Centrului; angajează, 
încheie, modifică, încetează rapor-
turile de muncă cu salariații Cen-
trului, aplică sancțiuni disciplinare 
conform prevederilor legale; emite 
acte la nivel de unitate, în limita 
competenței, obligatorii pentru toți 
salariații Centrului, inclusiv pentru 
persoane fizice și juridice din teri-
toriul administrativ (pct.41); Centrul 
este condus de Mediculşef sanitar 
de stat al raionului, mediculșef al 
Centrului în teritoriul administrativ 
(pct.50); Centrul este format din 
secții, sectoare și laboratoare, con-
duse de șefii de subdiviziuni pe pro-
fil, conform organigramei aprobate 
(pct.51); mediculșef adjunct, șefii 
subdiviziunilor structurale asigură 
activitatea organizatoricometodică 
și practică, și sunt responsabili de 
volumul și veridicitatea rezultatelor 
obținute (pct.54) etc.

Mai sus, ne-am referit la perso-
nalul instituțiilor medicosanitare 
care exercită acţiuni administrative 
de dispoziţie sau organizatorico
economice ori funcții ale autorității 
publice.

În continuare, ne vom referi 
la personalul instituțiilor de 
învățământ [11] care exercită acţi-
uni administrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice ori funcții 
ale autorității publice.

Astfel, Codul educației prevede, 
printre altele: personalul de con-
ducere al instituţiei de învăţământ 
general se compune din director şi 
directori adjuncţi (alin.(1) art.50); 
directorul instituţiei de învăţământ 
general are următoarele atribuţii: a) 
reprezintă instituţia; b) emite ordi-
ne, semnează în numele instituţiei 
actele juridice emise de instituţie; c) 
angajează, evaluează, promovează 
şi eliberează din funcţie personalul 
instituţiei; d) este responsabil de 
executarea bugetului instituţiei; e) 
elaborează schema de încadrare a 
personalului instituţiei; f) elaborează 
şi propune spre aprobare consiliului 
de administraţie componenta şcola-
ră a curriculumului; g) elaborează 
normele de completare a claselor şi 
numărul de clase (alin.(2) art.50); în 
învățământul profesional tehnic, 
funcţiile de conducere sunt: director, 
director adjunct, şef de secţie (alin.
(1) art.71); conducerea operativă a 
instituţiei de învăţământ superior 
este asigurată de rector, asistat de 
prorectori, cu sprijinul consiliului de 
administraţie (alin.(1) art.105); per-
sonalul de conducere din învăţămân-
tul superior (rector, prorector, decan, 
şef de departament sau şef de cate-
dră) poate cumula funcţii ştiinţifico
didactice şi ştiinţifice în conformitate 
cu regulamentele instituţionale (alin.
(11) art.119) etc.

În corespundere cu pct.16 și 17 
din Regulamentulcadru al facultă-
ţii instituţiei de învăţământ superior 
(anexa nr.2 la Ordinul Ministerului 
Educației, nr.671 din 06.08.2010) 
[12], conducerea executivă a facultă-
ţii este înfăptuită de decan. Decanul 
facultăţii: administrează activităţile 
facultăţii; activează în numele facul-
tăţii, reprezentândo atât în cadrul 
instituţiei, cât şi în relaţiile cu alte 
persoane juridice şi fizice; organi-
zează, coordonează şi supraveghează 
realizarea procesului de studii şi de 

cercetare ştiinţifică în cadrul facul-
tăţii; este responsabil de plasarea în 
câmpul muncii a tinerilor specialişti, 
absolvenţi ai facultăţii; este respon-
sabil de organizarea şi desfăşurarea 
activităţii facultăţii, de respectarea 
legislaţiei în vigoare, disciplinei 
muncii de către personalul facultăţii, 
etc. Decanul facultăţii poate avea în 
subordine locţiitoriprodecani.

De asemenea, conform pct.14 și 
15 din Regulamentulcadru al cate-
drei instituţiei de învăţământ superi-
or (anexa nr.1 la Ordinul Ministeru-
lui Educației nr.671 din 06.08.2010) 
[13], conducerea executivă a Ca-
tedrei este realizată de şeful cate-
drei. Şeful Catedrei are următoarele 
atribuţii și obligațiuni: acţionează 
în numele Catedrei, reprezentând-o 
atât în cadrul facultăţii, instituţiei de 
învăţământ superior, cât şi în relaţii-
le cu alte persoane juridice şi fizice; 
calculează şi distribuie volumul anu-
al de lucru între membrii Catedrei, 
ţinând cont de normele didactice 
stabilite pentru diferite categorii de 
cadre didactice; asigură desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea posturi-
lor didactice vacante în statele Cate-
drei; este responsabil de organizarea 
şi desfăşurarea activităţii Catedrei în 
ansamblu, de respectarea legislaţiei 
în vigoare şi a disciplinei muncii de 
către personalul Catedrei etc.

Menționăm că cei din perso-
nalul instituțiilor medicosanitare 
și din personalul instituțiilor de 
învățământ – care exercită acţiuni 
administrative de dispoziţie sau or-
ganizatoricoeconomice ori funcții 
ale autorității publice – la care ne
am referit supra, intră sub incidența 
fie a noțiunii „persoană cu funcție de 
răspundere” (și, implicit, a noțiunii 
mai largi „persoană publică”), fie a 
noțiunii „persoană care gestionează 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală” (nu 
însă și a noțiunii „persoană care lu-
crează pentru o orga nizaţie comerci-
ală, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală”). Din perspectiva Codului 
penal din 1961, aceștia se raportează 
la una din următoarele categorii de 
persoane cu funcție de răspundere, 
nominalizate în Hotărârea Curţii 
Constituţionale privind controlul 
constituţionalităţii dispoziţiilor 
art.183 din Codul penal [14], nr.1 din 
11.01.2001 [15]: 1) persoana, care 
exercită funcţiile autorităţii publice, 
adică persoana învestită, în numele 
statului, cu împuterniciri legale de a 
înfăptui acţiuni care comportă con-
secinţe juridice pentru toţi sau pentru 
majoritatea cetăţenilor, iar acţiunile 
ei pe linie de serviciu nu sunt limita-
te de cadrul unui anumit departament, 
sistem etc.; 2) persoana, care, într-o 
întreprindere, instituţie, organizaţie 
de stat sau a administraţiei publice 
locale ori într-o subdiviziune a lor, 
exercită acţiuni administrative de 
dispoziţie, adică persoana care are 
împuternciri legate de dirijarea ne-
mijlocită a unui colectiv de oameni 
sau de administrarea unui sector de 
muncă; 3) persoana, care, într-o 
întreprindere, instituţie, organizaţie 
de stat sau a administraţiei publice 
locale ori într-o subdiviziune a lor, 
exercită acţiuni de ordin organizato-
rico-economic, adică persoana care 
are obligaţii şi împuterniciri legate 
de dispunerea şi administrarea patri-
moniului.

În continuare, ne vom referi la 
cei din personalul instituțiilor me-
dico-sanitare sau din personalul 
instituțiilor de învățământ care 
realizează acțiuni relevante sub as-
pect juridic, însă care nu exercită nici 
acţiuni administrative de dispoziţie 
sau organizatorico-economice, nici 
funcții ale autorității publice. Sem-
nalăm anumite controverse legate de 
circumstanțele în care astfel de per-
soane realizează acțiuni relevante 

sub aspect juridic (fără însă a exerci-
ta acţiuni administrative de dispozi-
ţie sau organizatoricoeconomice ori 
funcții ale autorității publice).

În context, este de consemnat 
că, la pct.6.1 din Hotărârea Plenu-
lui Curții Supreme de Justiție „Cu 
privire la aplicarea legislaţiei refe-
ritoare la răspunderea penală pentru 
infracţiunile de corupţie”, nr.11 din 
22.12.2014, se explică: „De exem-
plu, în cazul eliberării certificatului 
de concediu medical de către medic 
sau în cazul evaluării de către cadre-
le didactice a studenţilor, masteran-
zilor, aceştia exercită funcţii produ-
cătoare de efecte juridice, motiv din 
care, în circumstanţele relevate astfel 
de persoane pot evolua în calitate de 
subiecţi ai infracţiunilor prevăzute la 
art.324 CP RM, cu condiţia ca astfel 
de persoane să activeze în instituţii 
publice, în caz contrar, se va aplica 
răspunderea penală în conformitate 
cu art.333 CP RM”.

Întrebările noastre sunt: reprezin-
tă oare exemple de exercitare a func-
ţiilor producătoare de efecte juridice: 
1) eliberarea certificatului de conce-
diu medical de către medic și 2) eva-
luarea de către cadrele didactice a 
studenţilor, masteranzilor etc.? Care 
(alte) exemple intră sub incidența 
noțiunii „exercitare a funcţiilor pro-
ducătoare de efecte juridice”?

În unul din studiile noastre ante-
rioare, am afirmat: „Competența unei 
persoane publice în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM include, printre alte-
le, prerogativa acesteia de a realiza 
acțiuni relevante sub aspect juridic. 
Astfel de acțiuni sunt producătoare 
de efecte juridice. Se are în vedere 
că persoana publică are dreptul sau 
obligația, prin acțiunile sale, să dea 
naştere, să modifice sau să stingă 
raporturi juridice. Cu alte cuvinte, 
persoana publică deține prerogativa 
de a acorda drepturi și obligații al-
tor persoane, de a modifica volumul 
acestor drepturi și obligații sau de a 
le înceta. Tocmai acesta este crite-
riul care permite delimitarea noțiunii 

„persoană publică” (în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM), pe de o parte, de 
noțiunile „personalul administrativ
tehnic” și „persoană care exercită 
funcţii pur profesionale”, pe de altă 
parte. De exemplu, acordarea de că-
tre persoana publică a unor drepturi 
și obligații altor persoane se exprimă 
în: emiterea unui act; înscrierea unor 
date într-un registru; eliberarea unui 
document care confirmă un fapt juri-
dic, etc.” [16] Cu ajustările de rigoare, 
aceste teze pot fi extrapolate asupra 
noțiunilor „persoană care gestionea-
ză o orga nizaţie comercială, obşteas-
că sau o altă organizaţie nestatală” 
și „persoană care lucrează pentru o 
orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală”.

În contextul analizat, este util să 
reproducem punctul de vedere nelip-
sit de interes al lui A.Barkov. Avându-
și suportul în legea penală belarusă 
(în care nu sunt utilizate noțiunile 

„persoană publică”, „persoană care 
gestionează o orga nizaţie comerci-
ală, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală” și „persoană care lucrează 
pentru o orga nizaţie comercială, ob-
ştească sau o altă organizaţie nesta-
tală”), acest punct de vedere constă 
în următoarele: „Prin «persoană cu 
funcție de răspundere, abilitată să re-
alizeze acțiuni relevante sub aspect 
juridic» se are în vedere persoana 
care: 1) este împuternicită oficial 
(adică abilitată de o organizație (in-
diferent de tipul de proprietate)) să 
realizeze acțiuni având calitatea de 
fapt juridic; 2) acțiunile în cauză dau 
naştere, modifică sau sting raporturi 
juridice; 3) în cadrul acestor rapor-
turi juridice, alte persoane fizice sau 
persoane juridice exercită drepturi 
și/sau execută obligații” [17].

Susținem această opinie cu ur-

mătoarea precizare: pentru studiul de 
față, relevanță primordială comportă 
nu noțiunea „persoana cu funcție de 
răspundere” [18], ci noțiunile „per-
soana publică” și „persoană care lu-
crează pentru o orga nizaţie comerci-
ală, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală”. O persoană publică poate 
să nu exercite nici acţiuni adminis-
trative de dispoziţie sau organiza-
toricoeconomice, nici funcții ale 
autorității publice; însă este obliga-
toriu ca o persoană publică să rea-
lizeze acțiuni relevante sub aspect 
juridic. La rândul său, o persoană, 
care lucrează pentru o orga nizaţie 
comercială, obştească sau o altă or-
ganizaţie nestatală, nu exercită acţi-
uni administrative de dispoziţie sau 
organizatoricoeconomice; însă este 
obligatoriu ca o astfel de persoană 
să realizeze acțiuni relevante sub as-
pect juridic.

Or, în conjunctura legii penale 
autohtone, între noțiunea „persoană 
cu funcție de răspundere” și noţiu-
nea „persoană publică” se atestă o 
relație de tip „parteîntreg”. Atât în 
conjunctura legii penale autohtone, 
cât și în cea a legii penale belaru-
se – a realiza acțiuni relevante sub 
aspect juridic nu înseamnă neapărat 
a exercita acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizatoricoeco-
nomice ori funcții ale autorității pu-
blice. În accepțiunea alin.(1) art.123 
CP RM, nu este persoană cu funcție 
de răspundere cel care realizează 
acțiuni relevante sub aspect juridic, 
însă care nu exercită nici acţiuni ad-
ministrative de dispoziţie sau organi-
zatoricoeconomice, nici funcții ale 
autorității publice. Totodată, nimic 
nu împiedică al considera pe acesta 
persoană publică în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM. În același timp, în 
accepțiunea art.124 CP RM, nu este 
persoană care gestionează o orga
nizaţie comercială, obştească sau o 
altă organizaţie nestatală cel care re-
alizează acțiuni relevante sub aspect 
juridic, însă care nu exercită acţiuni 
administrative de dispoziţie sau or-
ganizatoricoeconomice. Totodată, 
nimic nu împiedică al considera pe 
acesta persoană care lucrează pentru 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală în 
sensul art.333335 CP RM.

Cu această ocazie, menționăm 
că, încă în 1978, N.I. Miroșnikova 
susținea: „Nu este indispensabil ca 
acțiunile relevante sub aspect juridic 
(ca rezultat al cărora apar, se modifi-
că sau încetează raporturi juridice) să 
fie realizate de persoane cu funcție 
de răspundere” [19]. 

Prin prisma acestei aserțiuni, 
trebuie să privim sub un alt unghi 
afirmația E.V. Medvedeva și V.E. 
Stepenko: „Există profesii (de exem-
plu: medici, pedagogi etc.) care, în 
anumite situații, presupun exercita-
rea unor funcții pur profesionale, iar, 
în alte situații, presupun exercitarea 
unor acţiuni administrative de dispo-
ziţie sau organizatoricoeconomice. 
În aceste din urmă situații, pentru 
a atesta calitatea de persoană cu 
funcție de răspundere, este necesară 
confirmarea faptului că, la momen-
tul săvârșirii infracțiunii, subiectul 
exercita tocmai acţiuni administra-
tive de dispoziţie sau organizatorico
economice” [20]. Parafrazând, pu-
tem afirma: în ce privește personalul 
instituțiilor medicosanitare și per-
sonalul instituțiilor de învățământ, 
în anumite situații, cei care le repre-
zintă exercită funcții pur profesio-
nale; în alte situații, aceștia exercită 
acțiuni relevante sub aspect juridic. 
În aceste din urmă situații – pentru 
a atesta calitatea de persoană publică 
sau de persoană care lucrează pentru 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală – este 

AplICAREA  art.256  șI  324  dIn  COdUl  PEnAl  PEntRU InfRACțIUnIlE  COMISE  dE  CătRE  CEI  dIn  
PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  MEdICO-SAnItARE  SAU  dIn  PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  dE  învățăMânt



Dreptul4 VINerI, 18 septembrIe 2015 accente

Continuare din pag.3

necesară confirmarea faptului că, la 
momentul săvârșirii infracțiunii, su-
biectul exercita tocmai acţiuni rele-
vante sub aspect juridic.

În concluzie, persoana publică 
realizează acțiuni relevante sub as-
pect juridic, deși poate să nu exercite 
acţiuni administrative de dispoziţie 
sau organizatorico-economice ori 
funcții ale autorității publice. La 
rândul său, persoana, care lucrea-
ză pentru o orga nizaţie comercială, 
obştească sau o altă organizaţie ne-
statală, realizează acțiuni relevante 
sub aspect juridic, deși nu exercită 
acţiuni administrative de dispoziţie 
sau organizatorico-economice ori 
funcții ale autorității publice.

După această notă de clarifica-
re, să ne concentrăm atenția asupra 
persoanei care exercită funcţii pro-
ducătoare de efecte juridice (însă nu 
exercită acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizatoricoecono-
mice ori funcții ale autorității publi-
ce) în cadrul unei persoane juridice 
de drept public sau al celei de drept 
privat. În special, ne interesează: 1) 
în care circumstanțe persoanele – 
care, de regulă, exercită funcţii pur 
profesionale în cadrul unei persoane 
juridice de drept public sau al celei 
de drept privat – ajung să exercite 
funcţii producătoare de efecte juri-
dice?; 2) care acțiuni relevante sub 
aspect juridic sunt realizate de către 
astfel de persoane?

Răspunzând la întrebările în ca-
uză, în primul rând, ne vom referi la 
cei din personalul instituțiilor medi-
co-sanitare.

Astfel, din analiza art.5 al Legii 
cu privire la drepturile şi responsa-
bilităţile pacientului, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 
27.10.2005 [21], putem deduce că 
funcţii pur profesionale exercitate de 
către lucrătorii medicali constituie: 
a) asistenţa medicală gratuită acor-
dată pacientului, în volumul stabilit 
de legislaţie; b) reducerea suferinţei 
pacientului şi atenuarea durerii aces-
tuia, provocate de o îmbolnăvire şi/
sau intervenţie medicală, prin toate 
metodele şi mijloacele legale dispo-
nibile, determinate de nivelul existent 
al ştiinţei medicale şi de posibilităţile 
reale ale prestatorului de servicii de 
sănătate; c) examinarea, tratamentul 
şi întreţinerea pacientului în condiţii 
adecvate normelor sanitaro-igienice; 
d) îngrijirea terminală a pacientului 
demnă de o fiinţă umană etc.

Cunoaștem că noțiunea „lucră-
tor medical” este mai largă decât 
noțiunea „medic”. Din analiza alin.
(1) art.5 al Legii cu privire la exerci-
tarea profesiunii de medic, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 27.10.2005 [22], ne putem da 
seama care sunt funcţiile pur profe-
sionale exercitate de către medici: a) 
acordarea de asistenţă medicală în 
caz de îmbolnăvire sau accidentare 
a pacientului; b) promovarea educa-
ţiei pentru sănătate; c) perfecţionarea 
calităţilor profesionale şi acumula-
rea de experienţă medicală etc.

În cazul exercitării funcţiilor pur 
profesionale specificate supra, vom 
atesta activitatea „subadministrati-
vă” a celor care reprezintă persona-
lul instituțiilor medicosanitare. În 
aceste condiții, persoanele în cauză 
au doar statutul de salariați din ca-
drul unei persoane juridice de drept 
public sau al celei de drept privat. 
Însă ele nu pot avea nici calitatea de 
persoane publice, nici calitatea de 
persoane care lucrează pentru o or-
ganizaţie comercială, obştească ori o 
altă organizaţie nestatală.

Totuși, în prezența anumitor 
circumstanțe, cei care, de regulă, în-
deplinesc o activitate „subadministra-
tivă”, ajung să exercite funcţii produ-

cătoare de efecte juridice. În prezența 
unor asemenea circumstanțe, activi-
tatea „subadministrativă” a persoa-
nelor în cauză se transformă întro 
activitate administrativă.

De exemplu, în pct.9 al Hotărâ-
rii Guvernului Republicii Moldova 
pentru aprobarea Instrucţiunii pri-
vind modul de eliberare a certificatu-
lui de concediu medical, nr.469 din 
24.05.2005 [23], se menționează: în 
condiţiile de tratament ambulatoriu 
certificatul de concediu medical se 
eliberează de către medicul de fa-
milie, iar în caz de traumatism şi în 
unele cazuri justificate din punct de 
vedere medical, certificatul de con-
cediu medical poate fi eliberat de 
către medicul specialist de profil din 
instituţia medicosanitară publică 
din unitatea administrativteritorială 
în raza de deservire a căreia îşi are 
domiciliul bolnavul. De asemenea, 
în pct.5 al Instrucțiunii Ministerului 
Sănătății și Protecției Sociale pri-
vind modul de completare a certifi-
catului de concediu medical, nr.189 
din 22.06.2005 [24], se prevede: în 
partea de sus a certificatului (cotoru-
lui) se indică numele medicului care 
eliberează certificatul de concediu 
medical.

În astfel de circumstanțe, elibe-
rarea de către medic a certificatului 
de concediu medical reprezintă o 
acțiune relevantă sub aspect juridic. 
Deci medicul, care eliberează un 
astfel de certificat, va avea calita-
tea de persoană publică. În prezența 
condițiilor necesare, acestuia îi poa-
te fi aplicată răspunderea în baza 
art.324 CP RM.

Totodată, în pct.21 și 26 ale 
Instrucțiunii Ministerului Sănătății și 
Protecției Sociale privind modul de 
completare a certificatului de conce-
diu medical, nr.189 din 22.06.2005, 
se stabilește: în cazul când certifica-
tul se eliberează cu acordul condu-
cătorului instituţiei medicosanitare, 
certificatul se confirmă prin semnă-
tura conducătorului şi prin ştampila 
rotundă a instituţiei medicosanitare.

Întrebarea este: în circumstanțele 
descrise în pct.21 și 26 ale acestui 
din urmă act normativ, este oare re-
levantă sub aspect juridic eliberarea 
de către medic a certificatului de 
concediu medical? 

În una dintre lucrările sale, 
A.Reșetnicov opinează just: „Docu-
mentul nu trebuie identificat cu cior-
na documentului. Aceasta pentru că 
ciorna documentului nu este înzes-
trată cu menţiuni de formă şi format 
determinate. Iar aceste caracteristici 
sunt esenţiale pentru un document” 
[25]. Întradevăr, în împrejurările de-
scrise în pct.21 și 26 ale Instrucțiunii 
Ministerului Sănătății și Protecției 
Sociale privind modul de completa-
re a certificatului de concediu medi-
cal, nr.189 din 22.06.2005, certifica-
tul de concediu medical, semnat de 
medicul de familie sau de medicul 
specialist de profil, constituie doar 
un proiect (o ciornă) de document. 
Pentru a fi în prezența unui docu-
ment, este obligatoriu ca proiectul 
certificatului de concediu medical să 
fie confirmat prin semnătura condu-
cătorului instituţiei medicosanitare 
şi prin ştampila rotundă a instituţiei 
respective. Un proiect de document 
nu poate avea ca efect naşterea, mo-
dificarea sau stingerea unor raporturi 
juridice. În baza unui proiect de do-
cument, nu pot fi acordate drepturi și 
obligații altor persoane, nu poate fi 
modificat volumul acestor drepturi 
și obligații, nu pot fi încetate dreptu-
rile și obligațiile altor persoane.

Bineînțeles, cei care reprezintă 
personalul instituțiilor medicosani-
tare pot avea calitatea de persoană 
publică nu doar în ipoteza eliberării 
certificatului de concediu medical. 
Această ipoteză este una din multele 
[26]. În principal, asemenea ipoteze 

presupun: emiterea unui act; înscrie-
rea unor date într-un registru; elibera-
rea unui document care confirmă un 
fapt juridic etc.

Important este ca, de fiecare dată, 
să verificăm dacă acțiunea realizată 
de cei din personalul instituțiilor me-
dicosanitare este relevantă sub as-
pect juridic: 1) de una singură; 2) în 
asociere cu alte acțiuni. În această a 
doua situație, prima acțiune devine 
relevantă sub aspect juridic, numai 
dacă se realizează toate acțiunile 
ulterioare care sunt necesare pen-
tru a conferi plenitudine faptului 
juridic; îndeplinirea acestei condiții 
confirmă calitatea de persoană pu-
blică (sau de persoană care lucrează 
pentru o organizaţie comercială, ob-
ştească ori o altă organizaţie nesta-
tală) a celui care a realizat prima din 
respectivele acțiuni. La fel, este va-
labilă teza următoare: în această a 
doua situație, ultima acțiune devine 
relevantă sub aspect juridic numai 
dacă se realizează toate acțiunile 
anterioare care sunt necesare pen-
tru a conferi plenitudine faptului 
juridic; îndeplinirea acestei condiții 
confirmă calitatea de persoană pu-
blică (sau de persoană care lucrea-
ză pentru o organizaţie comercială, 
obştească ori o altă organizaţie ne-
statală) a celui care a realizat ultima 
din respectivele acțiuni.

Doar atunci când sunt parcurse 
toate etapele prevăzute de actele 
normative în materie (astfel fiind 
confirmată plenitudinea faptului ju-
ridic), de fiecare dată atestânduse 
relevanța juridică a acțiunilor reali-
zate, va putea fi aplicată răspunderea 
în baza art.324 CP RM. Desigur, 
dacă sunt prezente toate celelalte 
condiții stabilite de acest articol.

Din acest punct de vedere, sun-
tem de acord cu A.I. Lukașov, care 
afirmă: acțiunile sunt relevante sub 
aspect juridic în situația în care, in-
diferent de acțiunile altor subiecți de 
drept, acestea au ca efect nașterea, 
modificarea sau încetarea unor ra-
porturi juridice între terții subiecți de 
drept. În astfel de situații, acțiunile 
relevante sub aspect juridic apar în 
calitate de fapt juridic, de a cărui 
prezență este legată conduita terților 
subiecți de drept. Totuși, în unele 
cazuri, nu este exclus ca acțiunea 
realizată de un subiect de drept să 
obțină calitatea de fapt juridic doar 
în cumul cu acțiunile relevante sub 
aspect juridic ale altor subiecți de 
drept. O asemenea circumstanță nu 
influențează asupra naturii juridice a 
acțiunii realizate de către primul su-
biect de drept. Împreună cu acțiunile 
relevante sub aspect juridic care-i 
vor urma, aceasta va constitui unul 
din elementele sistemului acelui fapt 
juridic [27]. Ideea în cauză este dez-
voltată de V.A. Tolstik: un fenomen, 
eveniment sau acțiune poate repre-
zenta un element constitutiv al unui 
fapt juridic complex [28]. Opinii si-
milare sunt exprimate de alți autori 
[29].

Concluzia este următoarea: în 
cazul în care lipsește un element al 
sistemului faptului juridic, lipsește 
însuși faptul juridic. Această ipoteză 
este posibilă atunci când o acțiune 
relevantă sub aspect juridic nu este 
succedată de următoarele, la fel de 
necesare (sau, viceversa, o acțiune 
relevantă sub aspect juridic nu este 
precedată de anterioarele, la fel de 
necesare). În astfel de ipoteze, celui 
care a realizat acțiunea relevantă 
sub aspect juridic – care este nece-
sară, dar nu și suficientă – nu-i poa-
te fi aplicată răspunderea în baza 
art.324 CP RM. În astfel de ipoteze, 
cei care fac parte din personalul 
instituțiilor medico-sanitare, even-
tual, pot răspunde în baza art.256 
CP RM. Desigur, dacă sunt prezente 
toate celelalte condiții stabilite de 
acest articol.

În continuare, ne vom referi la 
cei din personalul instituțiilor de 
învățământ.

Astfel, din analiza prevederilor 
Codului educației, putem deduce că 
funcţiile pur profesionale pot fi exer-
citate de către: personalul didactic și 
personalul didactic auxiliar din în-
văţământul general (în accepțiunea 
alin.(3)(8) art.53); personalul di-
dactic și personalul didactic auxi-
liar din învăţământul profesional 
tehnic (în accepțiunea alin.(2) și (3) 
art.71); personalul ştiinţificodidac-
tic, personalul ştiinţific, personalul 
didactic și personalul didactic au-
xiliar din învățământul superior (în 
accepțiunea lit.a)d) alin.(1) art.117).

Din alte dispoziții ale Codu-
lui educației, reiese că funcţii pur 
profesionale exercitate de către un 
asemenea personal al instituțiilor 
de învățământ constituie: 1) în 
învățământul general: a) activităţi-
le de predareînvăţareevaluare, de 
instruire practică, conform planuri-
lorcadru de învăţământ; b) activităţi 
de educaţie complementare pro-
cesului de învăţământ; c) activităţi 
de consiliere a copiilor, elevilor şi 
părinţilor în probleme de psihologie
pedagogie; d) activităţi de mentorat; 
e) activităţi de dirigenţie; f) activităţi 
de pregătire pentru realizarea pro-
cesului educaţional; g) activităţi de 
elaborare a planurilor educaţionale 
individualizate şi de predareînvă-
ţareevaluare, de instruire practică, 
conform planurilor de învăţământ 
pentru copiii şi elevii cu cerinţe edu-
caţionale speciale (alin.(1) art.55); 
2) în învăţământul profesional teh-
nic: a) activitatea de predareînvăţa-
reevaluare şi de instruire practică, 
conform planurilor de învăţământ 
şi curriculumului modular şi pe 
discipline; b) activitatea metodico-
ştiinţifică şi de creaţie; c) activitatea 
complementară educaţională şi de 
îndrumare; d) alte activităţi prevă-
zute de regulamentele instituţionale 
(alin.(1) art.68); 3) în învățământul 
superior: a) activitatea didactică au-
ditorială (contact direct cu studenţii), 
realizată prin: ore de curs; seminare, 
lucrări de laborator, lucrări practice, 
lucrări de proiectare, stagii didacti-
ce/clinice şi alte forme aprobate de 
senat; b) activitatea didactică neau-
ditorială, realizată prin: conducerea 
stagiilor de practică; conducerea 
activităţilor didacticoartistice sau 
sportive; conducerea proiectelor 
sau tezelor de licenţă, de master, de 
doctorat; monitorizarea activităţii in-
dividuale a studenţilor; activităţi de 
evaluare şi monitorizare; consultaţii, 
ghidare directă a activităţii individu-
ale a studentului; alte activităţi prevă-
zute de regulamentele instituţionale;      
c) activitatea de cercetare, transfer 
tehnologic, de creaţie artistică şi 
sportivă, realizată prin: efectuarea 
cercetărilor ştiinţifice sau realiza-
rea creaţiei artistice; elaborarea de 
curricula; elaborarea produselor de 
program; publicarea articolelor şti-
inţifice; brevetarea rezultatelor cer-
cetării; elaborarea şi editarea mono-
grafiilor, culegerilor ştiinţifice; reali-
zarea tezelor de doctorat; realizarea 
creaţiilor componistice, literare, de 
arte plastice, decorative sau design; 
montarea spectacolelor; realizarea 
rolurilor centrale în producţii teatra-
le, cinematografice şi/sau televizate; 
participarea la proiecte ştiinţifice şi 
coordonarea de proiecte ştiinţifice; 
participarea la conferinţe ştiinţifice, 
festivaluri artistice şi competiţii spor-
tive; alte activităţi prevăzute de regu-
lamentele instituţionale; activitatea 
metodică, realizată prin: pregătirea 
pentru predarea cursului; elaborarea 
suporturilor de curs; proiectarea di-
dactică a activităţilor, inclusiv a celor 
individuale; elaborarea de curricula; 
elaborarea recomandărilor metodice 
pentru studenţi; elaborarea metodo-

logiilor şi a testelor de evaluare a 
rezultatelor academice; conducerea 
seminarelor metodologice; alte ac-
tivităţi prevăzute de regulamentele 
instituţionale (alin.(1) art.119).

În cazul exercitării funcţiilor pur 
profesionale specificate supra, vom 
atesta activitatea „subadministrati-
vă” a celor care reprezintă personalul 
instituțiilor de învățământ. În aceste 
condiții, persoanele în cauză au doar 
statutul de salariați din cadrul unei 
persoane juridice de drept public sau 
al celei de drept privat. Însă ele nu 
pot avea nici calitatea de persoane 
publice, nici calitatea de persoane 
care lucrează pentru o organizaţie 
comercială, obştească ori o altă or-
ganizaţie nestatală.

Totuși, în prezența anumitor 
circumstanțe, cei care, de regulă, în-
deplinesc o activitate „subadministra-
tivă”, ajung să exercite funcţii produ-
cătoare de efecte juridice. În prezența 
unor asemenea circumstanțe, activi-
tatea „subadministrativă” a persoa-
nelor în cauză se transformă întro 
activitate administrativă.

Cu această ocazie, menționăm 
că, în doctrina penală, nu conte-
nesc polemicile mai ales în legătură 
cu (i)relevanța juridică a evaluării 
cunoștințelor elevilor, studenților, 
masteranzilor etc. în cadrul unui 
examen, colocviu, al unei testări etc. 
Unii autori consideră că o asemenea 
acțiune nu presupune exercitarea 
unei funcții producătoare de efecte 
juridice [30]. Dimpotrivă, alți autori 
susțin că evaluarea cunoștințelor 
elevilor, studenților, masteranzilor 
etc. în cadrul unui examen, colocviu, 
al unei testări etc. presupune exer-
citarea unei funcții producătoare de 
efecte juridice [31].

Considerăm că, în ipoteza exa-
minată și în ipoteze similare, trebu-
ie aplicată (cu ajustările de rigoare) 
regula pe care am enunțato mai sus, 
atunci când ne-am referit la persona-
lul instituțiilor medicosanitare.

Astfel, important este ca, de 
fiecare dată, să verificăm dacă 
acțiunea realizată de cei din perso-
nalul instituțiilor de învățământ este 
relevantă sub aspect juridic: 1) de 
una singură; 2) în asociere cu alte 
acțiuni. În această a doua situație, 
prima acțiune devine relevantă sub 
aspect juridic numai dacă se reali-
zează toate acțiunile ulterioare care 
sunt necesare pentru a conferi pleni-
tudine faptului juridic; îndeplinirea 
acestei condiții confirmă calitatea de 
persoană publică (sau de persoană 
care lucrează pentru o organizaţie 
comercială, obştească ori o altă or-
ganizaţie nestatală) a celui care a re-
alizat prima din respectivele acțiuni. 
La fel, este valabilă teza următoare: 
în această a doua situație, ultima 
acțiune devine relevantă sub aspect 
juridic numai dacă se realizează toa-
te acțiunile anterioare care sunt ne-
cesare pentru a conferi plenitudine 
faptului juridic; îndeplinirea acestei 
condiții confirmă calitatea de per-
soană publică (sau de persoană care 
lucrează pentru o organizaţie comer-
cială, obştească ori o altă organizaţie 
nestatală) a celui care a realizat ulti-
ma din respectivele acțiuni.

După V.M. Homici, de exemplu, 
cadrul didactic din învățământul 
superior nu poate să determine de 
sine stătător relevanța (obligativita-
tea) anumitor efecte juridice pentru 
student, atunci când îi evaluează 
cunoștințele la examen cu o notă sau 
alta. Cadrul didactic nu este în mă-
sură să decidă de unul singur asupra 
producerii efectelor juridice care-l 
vor viza pe student [32]. Un punct de 
vedere apropiat îl enunță V.B. Lebe-
dev [33]. Să verificăm valabilitatea 
acestor teze prin prisma unor regle-
mentări normative în materie.

Astfel, de exemplu, Regulamen-
tul privind evaluarea rezultatelor 

AplICAREA  art.256  șI  324  dIn  COdUl  PEnAl  PEntRU InfRACțIUnIlE  COMISE  dE  CătRE  CEI  dIn  
PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  MEdICO-SAnItARE  SAU  dIn  PERSOnAlUl  InStItUțIIlOR  dE  învățăMânt
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învăţării, promovarea, absolvirea şi 
transferul elevilor în învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Educației 
nr.718 din 24.07.2012 [34], stabilește, 
printre altele: la sfârşitul fiecărui se-
mestru şi, la încheierea anului şcolar, 
învăţătorii/profesorii au obligaţia 
să încheie situaţia şcolară a elevilor 
(pct.7); promovarea în învăţământul 
secundar general se realizează în 
baza rezultatelor obţinute de elevi 
la disciplinile şcolare prevăzute de 
Planulcadru pentru învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal, a rezul-
tatelor la evaluările finale naţionale 
şi la examenele de absolvire (pct.8); 
în clasele liceale elevii care au note 
semestriale/anuale nesatisfăcătoare 
nu pot fi promovaţi. Ei se exmatri-
culează din instituţia de învăţământ 
(pct.9); decizia definitivă referitor la 
promovare sau la repetenţie aparţine 
consiliului profesoral al instituţiei de 
învăţământ, fiind validată prin ordi-
nul directorului instituţiei de învăţă-
mânt (pct.10).

La rândul său, Regulamentul de 
organizare a studiilor în învăţământul 
superior în baza Sistemului Naţional 
de Credite de Studiu (anexa la Ordi-
nul Ministerului Educaţiei nr.726 din 
26.09.2010) [35] prevede: activita-
tea de învăţare a studentului, inclusiv 
activitatea individuală, precum şi 
finalităţile de studiu şi competenţele 
dobândite de student sunt verificate 
şi apreciate pe parcursul semestrelor 
prin evaluări curente precum şi în 
timpul sesiunilor de examinare, prin 
evaluări finale/sumative, în confor-
mitate cu planurile de învăţământ 
(pct.59); rezultatele evaluărilor fi-
nale se înscriu în borderouri de către 
cadrul didactic responsabil (pct.89); 
condiţia de promovare în următorul 
an de studii este acumularea numă-
rului de credite obligatorii pentru 
calificare, conform standardelor do-
meniului de formare profesională/
specialităţii/programului (pct.91); 
în cazul neacumulării a minim 40 
de credite în anul curent de studii 
şi necesarului de credite (60 credite 
pentru fiecare an) din anii precedenţi, 
studentul va fi propus spre exmatri-
culare (pct.95); exmatricularea este 
prerogativa consiliului facultăţii şi 
se face prin ordinul rectorului, deter-
minând pierderea calităţii de student 
(pct.128); studenții sunt pasibili de a 
fi exmatriculaţi, printre altele: pentru 
nereuşită – acumularea a mai puţin 
de 40 credite de studiu până la finele 
anului de studii la care a fost înscris; 
pentru absenţe nemotivate la cel pu-
ţin 1/3 din timpul prevăzut pentru 
unităţile de curs din planul de învă-
ţământ în semestrul dat sau absenţe 
nemotivate pe o perioadă mai mare 
de cinci săptămâni etc. (pct.129).

De asemenea, Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova cu privire 
la cuantumurile burselor, altor for-
me de ajutoare sociale pentru stu-
denţii din instituţiile de învăţământ 
superior, elevii din instituţiile de 
învăţământ mediu de specialitate, 
secundar profesional şi persoanele 
care studiază în învăţământul post-
universitar, nr.1009 din 01.09.2006 
[36], stabilește: bursa de studii se 
acordă studenţilor ciclului I, ciclului 
II, studii superioare integrate, în-
văţământ medical şi farmaceutic şi 
elevilor care au promovat sesiunea 
de examinare în termenele stabilite, 
în funcţie de rezultatele academice 
obţinute (pct.37); lista studenţilor 
ciclului I, ciclului II, studii superi-
oare integrate, învăţământ medical 
şi farmaceutic/elevilor instituţiei de 
învăţământ, candidaţi pentru obţi-
nerea bursei de studii, este întocmită 
de către decanul facultăţii/şeful de 
secţie pentru fiecare specialitate şi 
an de studii, cu respectarea cuantu-
mului stabilit de Guvern din numărul 
de studenţi ciclul I, ciclul II, studii 
superioare integrate, învăţământ me-
dical şi farmaceutic/elevi din fiecare 
grupă academică, şi confirmată de 
consiliul facultăţii/consiliul de admi-
nistraţie al colegiului în prima lună 

după terminarea sesiunii de exami-
nare. Decizia consiliului facultăţii/
consiliului de administraţie se apro-
bă prin ordinul rectorului/directoru-
lui (pct.38).

La fel, Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la 
scutirea de plata taxei de studii a 
studenţilor şi elevilor instituţiilor de 
învăţământ superior şi mediu de spe-
cialitate de stat înmatriculaţi pe bază 
de contract, nr.125 din 15.02.2001 
[37], prevede: scutirea de plata taxei 
de studii se efectuează, de regulă, în 
primele 15 zile de la începutul fie-
cărui semestru (începând cu anul doi 
de învăţământ) la profilul, speciali-
tatea, forma de studii respectivă, în 
locurile disponibile cu finanţare de 
la bugetul de stat (în limita alocaţii-
lor bugetare), ţinând cont de respec-
tarea următoarelor condiţii: a) media 
notelor obţinute la sesiunea ordinară 
din semestrul de studii precedent nu 
este mai mică decât 8,5 puncte la 
profilurile socioumane şi economice 
şi nu mai mică decât 8 puncte la ce-
lelalte profiluri; b) venitul mediu lu-
nar la un membru al familiei pe şase 
luni premergătoare lunii încheierii 
semestrului de studii să nu depăşeas-
că zece salarii minime (pct.3); ca ex-
cepţie scutirea de plata taxei de studii 
se efectuează şi pentru persoanele cu 
media notelor obţinute la sesiunea 
ordinară din semestrul de studii pre-
cedent nu mai mică decât 8 puncte 
la profilurile socioumane şi econo-
mice şi nu mai mică decât 7 puncte 
la celelalte profiluri, în următoarele 
cazuri: a) şiau pierdut întreţinătorul 
(părinţii, tutorele); a1) sunt persoane 
cu dizabilităţi care îşi fac studiile la 
învăţământul cu frecvenţă redusă; 
b) îşi fac studiile la învăţământul cu 
frecvenţă redusă cu profil pedagogic 
şi activează în instituţiile de învăţă-
mânt preuniversitar; b1) îşi fac studii-
le la învăţământul cu frecvenţă redu-
să şi activează ca instructori, maiştri 
instruire de producţie şi/sau profe-
sori de discipline de profil în institu-
ţiile de învăţământ secundar profesi-
onal; c) venitul mediu lunar real la 
un membru al familiei nu depăşeşte 
cinci salarii minime (pct.4); scutirea 
de plata taxei de studii se efectuează 
prin ordinul rectorului (directorului) 
instituţiei de învăţământ superior şi 
mediu de specialitate de stat, în baza 
deciziei consiliului de administrare, 
coordonată cu ministerul de resort 
(pct.2).

Bineînțeles, astfel de exemple ar 
putea continua.

Observăm că, în exemplele pre-
zentate supra, acțiunea realizată de 
către cei din personalul instituțiilor 
de învățământ este relevantă sub as-
pect juridic doar în asociere cu alte 
acțiuni, care sunt realizate ulterior 
de către decan, rector, director sau 
alți decidenți. Împreună, toate aceste 
acțiuni relevante sub aspect juridic 
alcătuiesc faptul juridic. La rândul 
său, acest fapt juridic condiționează, 
după caz: acordarea drepturilor 
și obligațiilor unor terțe persoane 
(elevi, studenți, masteranzi etc.); 
modificarea volumului acestor drep-
turi și obligații; încetarea drepturilor 
și obligațiilor unor terțe persoane.

Doar atunci când sunt parcurse 
toate etapele prevăzute de actele 
normative în materie (astfel fiind 
confirmată plenitudinea faptului ju-
ridic), de fiecare dată atestânduse 
relevanța juridică a acțiunilor reali-
zate, va putea fi aplicată răspunderea 
în baza art.324 CP RM. Desigur, 
dacă sunt prezente toate celelalte 
condiții stabilite de acest articol.

În același timp, în cazul în care 
una din etapele obligatorii nu este 
parcursă, va lipsi însuși faptul juridic. 
Așa cum am afirmat supra, această 
ipoteză este posibilă atunci când o 
acțiune relevantă sub aspect juridic 
nu este succedată de următoarele, 
la fel de necesare (sau, viceversa, o 
acțiune relevantă sub aspect juridic 
nu este precedată de anterioarele, la 
fel de necesare). În astfel de ipoteze, 
celui care a realizat acțiunea rele-

vantă sub aspect juridic – care este 
necesară, dar nu și suficientă – nui 
poate fi aplicată răspunderea în baza 
art.324 CP RM. În astfel de ipote-
ze, cei care fac parte din personalul 
instituțiilor de învățământ, eventual, 
pot răspunde în baza art.256 CP RM. 
Desigur, dacă sunt prezente toate 
celelalte condiții stabilite de acest 
articol.

Nu putem exclude cu totul po-
sibilitatea existenței unor exemple, 
când acțiunea realizată de cei din 
personalul instituțiilor de învățământ 
este relevantă sub aspect juridic de 
una singură. În astfel de cazuri, va 
putea fi aplicată răspunderea în baza 
art.324 CP RM. Desigur, dacă sunt 
prezente toate celelalte condiții sta-
bilite de acest articol.

Ca rezultat al analizei efectuate 
supra, pot fi formulate următoarele 
concluzii:

1) nu oricare salariat din cadrul 
unei persoane juridice de drept pu-
blic intră sub incidența noțiunii „per-
soană publică”; nu oricare salariat 
din cadrul unei persoane juridice 
de drept privat intră sub incidența 
noțiunilor „persoană care gestionea-
ză o orga nizaţie comercială, obşteas-
că sau o altă organizaţie nestatală” 
sau „persoană care lucrează pentru 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală”;

2) persoana publică realizează 
acțiuni relevante sub aspect juridic, 
deși poate să nu exercite acţiuni 
administrative de dispoziţie sau or-
ganizatoricoeconomice ori funcții 
ale autorității publice. La rândul 
său, persoana, care lucrează pentru 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală, rea-
lizează acțiuni relevante sub aspect 
juridic, deși nu exercită acţiuni ad-
ministrative de dispoziţie sau orga-
nizatoricoeconomice ori funcții ale 
autorității publice;

3) cei din personalul instituțiilor 
medicosanitare și din personalul 
instituțiilor de învățământ – care 
exercită acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizatoricoeco-
nomice ori funcții ale autorității 
publice – intră sub incidența fie a 
noțiunii „persoană cu funcție de 
răspundere” (și, implicit, a noțiunii 
mai largi „persoană publică”), fie a 
noțiunii „persoană care gestionează 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală” (nu 
însă și a noțiunii „persoană care lu-
crează pentru o orga nizaţie comerci-
ală, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală”);

4) în accepțiunea alin.(1) art.123 
CP RM, nu este persoană cu funcție 
de răspundere cel care realizează 
acțiuni relevante sub aspect juridic, 
însă care nu exercită nici acţiuni ad-
ministrative de dispoziţie sau organi-
zatoricoeconomice, nici funcții ale 
autorității publice. Totodată, nimic 
nu împedică al considera pe acesta 
persoană publică în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM. În același timp, în 
accepțiunea art.124 CP RM, nu este 
persoană care gestionează o orga
nizaţie comercială, obştească sau o 
altă organizaţie nestatală cel care re-
alizează acțiuni relevante sub aspect 
juridic, însă care nu exercită acţiuni 
administrative de dispoziţie sau or-
ganizatoricoeconomice. Totodată, 
nimic nu împedică al considera pe 
acesta persoană care lucrează pentru 
o orga nizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală în 
sensul art.333335 CP RM;

5) acțiunea realizată de cei din 
personalul instituțiilor medicosani-
tare sau din personalul instituțiilor 
de învățământ poate fi relevantă 
sub aspect juridic, după caz: 1) de 
una singură; 2) în asociere cu alte 
acțiuni. În această a doua situație, 
prima acțiune devine relevantă sub 
aspect juridic numai dacă se reali-
zează toate acțiunile ulterioare care 
sunt necesare pentru a conferi pleni-
tudine faptului juridic; îndeplinirea 
acestei condiții confirmă calitatea de 
persoană publică (sau de persoană 

care lucrează pentru o organizaţie 
comercială, obştească ori o altă or-
ganizaţie nestatală) a celui care a re-
alizat prima din respectivele acțiuni. 
La fel, este valabilă teza următoare: 
în această a doua situație, ultima 
acțiune devine relevantă sub aspect 
juridic numai dacă se realizează toa-
te acțiunile anterioare care sunt ne-
cesare pentru a conferi plenitudine 
faptului juridic; îndeplinirea acestei 
condiții confirmă calitatea de per-
soană publică (sau de persoană care 
lucrează pentru o organizaţie comer-
cială, obştească ori o altă organizaţie 
nestatală) a celui care a realizat ulti-
ma din respectivele acțiuni;

6) în cazul în care lipsește un ele-
ment al sistemului faptului juridic, 
lipsește însuși faptul juridic. Această 
ipoteză este posibilă atunci când o 
acțiune relevantă sub aspect juridic 
nu este succedată de următoarele, 
la fel de necesare (sau, viceversa, o 
acțiune relevantă sub aspect juridic 
nu este precedată de anterioarele, la 
fel de necesare). În astfel de ipoteze, 
celui care a realizat acțiunea relevan-
tă sub aspect juridic – care este nece-
sară, dar nu și suficientă – nui poate fi 
aplicată răspunderea în baza art.324 
CP RM. În astfel de ipoteze, cei care 
fac parte din personalul instituțiilor 
medico-sanitare sau din personalul 
instituțiilor de învățământ, eventual, 
pot răspunde în baza art.256 CP RM. 
Desigur, dacă sunt prezente toate 
celelalte condiții stabilite de acest 
articol.
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 La solicitarea cititorilorl

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici, nr. 60, bir. 222.

Cupon DREpTUl
Numele, prenumele:

Adresa:

(septembrie 2015,  nr.35(582)

&

avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MOdRînGă

?
Conform prevederilor 

Regulamentului privind mo-
dul de determinare a mărimii 
taxelor pentru efectuarea ac-
telor executorului judecăto-
resc şi a spezelor procedurii 
de executare, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.886 
din  23 septembrie 2010,    
executorul judecătoresc este 
obligat:

1) să ţină evidenţa tuturor 
mijloacelor băneşti primite, 
încasate, eliberate  şi/sau 
achitate;

2) să ofere, la solicitare, 
părţilor procedurii de execu-
tare un raport detaliat privind 
costurile procedurii de exe-
cutare;

3) să afişeze la sediul 
biroului său, întrun loc  ac-
cesibil, cuantumul plăţilor 
stabilite.

În temeiul prevederilor 
aceluiaşi regulament, exe-
cutorul judecătoresc este în 
drept:

1) să reţină, pînă la achi-

tarea integrală a taxelor pen-
tru efectuarea actelor execu-
torului judecătoresc şi speze-
lor procedurii de executare, 
toate materialele dosarului 
de executare şi alte docu-
mente aflate în posesia sa. 
Dacă există un interes legi-
tim şi motivat reprezentanţii 
părţilor, inclusiv cei legali, 
persoanele abilitate prin 
lege cu funcţii de control al 
activităţii executorilor jude-
cătoreşti pot lua cunoştinţă 
de materialele dosarului de 
executare, fără transmiterea 
acestora;

2) să calculeze dobînda 
legală de întîrziere a achitării 
taxelor pentru efectuarea ac-
telor executorului judecăto-
resc şi a spezelor procedurii 
de executare în cuantumul 
stabilit de Codul civil, în-
cepînd cu ziua a 15a de la 
expedierea prin scrisoare re-
comandată a înştiinţării pri-
vind cuantumul plăţii pentru 
actele efectuate deja. 

Care sînt drepturile şi obligaţiile executo-
rului judecătoresc în cadrul stabilirii taxelor 
pentru efectuarea actelor de executare?

 Vadim Popescu,
 r-nul Orhei 

G uvernul Republicii 
Moldova, prin Ho-

tărîrea nr. 661 din 30 august 
2013, a aprobat Regulamen-
tul-cadru privind organizarea 
şi funcţionarea Biroului Co-
mun de Informaţii şi Servicii, 
care  stabileşte un mecanism 
unic de oferire a informaţii-
lor şi de prestare a serviciilor 
către populaţie, precum şi 
modalitatea de recepţionare a 
cererilor solicitanţilor şi de 
acordare a serviciilor prin 
adresarea către prestatorii de 
servicii din cadrul Biroului. 

Biroul funcţionează: 
a) la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale 
de nivelul al doilea, prin re-
unirea într-un singur loc a re-
prezentanţilor prestatorilor 
de servicii cel puţin o dată 
pe săptămînă;

b) la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale 
de nivelul întîi, în baza so-
licitărilor acestora, prin in-
termediul echipelor mobile 
formate din reprezentanţii 
prestatorilor de servicii. 

Biroul se instituie prin 
decizia autorităţii admi-
nistraţiei publice locale de 
nivelul al doilea şi organi-
zează activităţi de prestare 
a serviciilor publice în raza 
unităţii administrativterito-
riale respective.  Biroul pre-
stează servicii populaţiei din 
localităţile urbane şi rurale, 
inclusiv femeilor şi grupuri-
lor vulnerabile, care, din anu-
mite motive, au acces redus la 
acestea. Prestarea serviciilor 
prin intermediul Biroului nu 
substituie activitatea propriu-
zisă a autorităţii administraţiei 
publice locale prestatoare de 
servicii. Solicitantul poate 
beneficia de serviciile în cau-
ză şi direct de la structura din 
subordinea autorităţii admi-
nistraţiei publice respective 
sau de la prestatorul privat/
asociaţia obştească.  Activita-
tea Biroului este asigurată de 
personalul existent în cadrul 
prestatorilor de servicii (ser-
viciile publice desconcentrate 
ale ministerelor, altor autori-
tăţi publice centrale, serviciile 
descentralizate ale autorităţi-

lor administraţiei publice lo-
cale), prestatorilor privaţi sau 
asociaţiilor obşteşti.

Scopul Biroului este să 
contribuie la realizarea de-
plină şi eficientă a drepturilor 
tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova de a obţine infor-
maţii şi servicii de calitate, în 
termene restrînse şi cu mij-
loace minime.  Serviciile de 
informare din cadrul Biroului 

sînt gratuite. Pentru serviciile 
acordate în cadrul Biroului se 
percep doar plăţile stabilite 
prin actele normative care 
reglementează activitatea pre-
statorilor de servicii. 

În calitate de coordona-
tor al Biroului este numit un 
vicepreşedinte al raionului 
sau un viceprimar al muni-
cipiului care coordonează 
activitatea serviciilor publice 
descentralizate ale autorităţii 
administraţiei publice locale 
respective şi activitatea de 
prestare a serviciilor orientate 
către autorităţile publice lo-
cale de nivelul întîi (echipele 
mobile). Oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat coor-
donează activitatea serviciilor 
publice desconcentrate ale 
ministerelor şi ale altor auto-
rităţi administrative centrale 
în conformitate cu prevederi-
le Hotărîrii Guvernului nr. 845 
din 18 decembrie 2009 „Сu 
privire la oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat”.  Pro-
gramul de lucru al Biroului se 

stabileşte de către autorităţile 
administraţiei publice locale 
respective de comun acord 
cu presatorii de servicii, fiind 
plasat în incinta Biroului, pre-
cum şi pe paginile electronice 
oficiale ale instituţiilor viza-
te. Autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul al 
doilea asigură informarea 
cetăţenilor despre activitatea 
Birourilor prin: 

a) plasarea informaţiei pe 
panourile informaţionale;

b) utilizarea presei locale;
c) alte mijloace de infor-

mare neinterzise de lege.
Biroul activează pentru 

facilitarea obţinerii, constată-
rii, înregistrării şi/sau anulării 
unor drepturi şi obligaţii, pre-
cum:

a) eliberarea unei informa-
ţii în modul stabilit de lege;

b) eliberarea concomiten-
tă a mai multe informaţii pre-
văzute de lege, în colaborare 
cu alţi prestatori de servicii;

c) constatarea, confirma-
rea şi/sau înregistrarea unor 
drepturi/obligaţii/ fapte juridi-
ce în modul stabilit de lege; 

d) alte scopuri necesare 
realizării drepturilor şi inte-
reselor legitime ale cetăţeni-
lor. Biroul oferă informaţii şi 
prestează servicii în domeni-
ile protecţiei sociale, ocupării 
forţei de muncă, dezvoltă-
rii afacerilor, agriculturii şi 
proprietăţii funciare, ser-
viciilor juridice, financiare, 

precum şi în alte domenii. 
Prestatorii privaţi şi/sau aso-
ciaţiile obşteşti din raza uni-
tăţii administrativteritoriale 
pot oferi informaţii şi presta 
servicii în cadrul Biroului, 
în baza acordurilor încheiate 
cu autoritatea administraţiei 
publice locale de nivelul al 
doilea. Biroul oferă informa-
ţii şi prestează servicii în toate 
domeniile conexe. Prestatorii 

de servicii informează soli-
citantul despre posibilitatea 
obţinerii şi altor informaţii 
şi servicii în cadrul Biro-
ului. Prestatorii de servicii 
colaborează între ei pentru 
sporirea eficienţei procesu-
lui de acordare concomiten-
tă a mai multe informaţii şi 
servicii unui solicitant  în 
cadrul Biroului, în cazul so-
licitării acestora. 

Echipa mobilă formată 
din reprezentanţi ai pre-
statorilor de servicii din 
cadrul Birourilor prestează 
aceleaşi servicii cu depla-
sare în localităţile rurale, la 
solicitarea autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale 
de nivelul întîi.  Echipele 

mobile efectuează cel puţin 
două vizite pe lună, în baza 
prioritizării necesităţilor iden-
tificate, cu acoperirea tuturor 
localităţilor rurale ale unităţi-
lor administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea pe parcursul 
unui an.   

Pentru asigurarea activită-
ţii eficiente a Birourilor, auto-
rităţile administraţiei publice  
locale de nivelul întîi sînt res-
ponsabile de:

a) identificarea serviciilor 
necesare a fi acordate popu-
laţiei localităţii respective, în 
scopul formării echipei mobi-
le capabile să satisfacă necesi-
tăţile solicitate;

b) coordonarea vizitelor 
echipelor mobile cu reprezen-
tantul Biroului;

c) desfăşurarea campaniei 
de informare a populaţiei lo-
calităţii despre activitatea Bi-
roului înainte de vizita echipei 
mobile; 

d) asigurarea echipei mo-
bile cu spaţiu adecvat pentru 
prestarea serviciilor.

Biroul Comun de Informaţii şi Servicii   

C etăţenii a 29 de localităţi din Moldova 
beneficiază de serviciile unor para-

jurişti – persoane care oferă asistenţă juridică 
primară în diverse domenii. Acum, oamenii 
pot beneficia de consultaţii şi pot găsi răspun-
suri la diverse întrebări juridice pe platforma 
parajurist.md

Platforma parajurist.md este destinată per-
soanelor care solicită informaţie juridică online. 
Platforma este uşor lizibilă, 
iar acolo veţi găsi în primul 
rînd informaţie binestructu-
rată pe diverse blocuri, cum 
ar fi despre proprietate, fa-
milie, procesul civil şi altele, 
fiind uşor de accesat. Astfel, 
cetăţenii au la dispoziţie un 
instrument util pentru so-
luţionarea problemelor simple de natură juri-
dică. Siteul este destinat publicului larg, fără 
restricţii, transmite diez.md.

Platforma a fost concepută drept o meto-
dă de aplicare a Legii cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat în mod online, pen-
tru ca cetăţenii, în special cei din regiuni mai 
îndepărtate, să primească asistenţă de natură 
juridică. De asemenea, cei care doresc să se 
informeze despre drepturile şi obligaţiile lor, 

despre prevederile legislaţiei întrun anumit 
domeniu sau despre posibilităţile existente de 
a obţine asistenţă juridică garantată de stat pot 
accesa site-ul.

La fel, puteţi găsi lista parajuriştilor activi 
în ţară. Cei care consideră că nu au aflat răs-
punsul deplin la întrebarea lor, pot săi contac-
teze pe prajurişti, lăsîndule un mesaj, iar aceş-
tia promit că vor oferi un răspuns prompt.

În acelaşi timp, cetăţenii sînt 
rugaţi ca informaţia ce o primesc 
să fie utilizată strict pentru ghidare. 
În cazul unor întrebări mai serioa-
se, ce necesită o asistenţă juridică 
calificată, cetăţenii sînt rugaţi să 
apeleze la specialişti competenţi, 
în funcţie de domeniul căruia îi 
corespunde problema ce necesită 

a fi soluţionată.
Proiectul „Impulsionarea proceselor demo-

cratice din Republica Moldova prin abilitare şi 
participare”, implementat de către Fundaţia 
Soros, încă din 2013, a implicat nu doar crea-
rea platformei, dar în primul rînd crearea unei 
reţele de 31 de parajurişti, careşi exercită ac-
tivitatea în diverse zone rurale ale ţării şi oferă 
consultaţie promptă tuturor persoanelor ce au 
nevoie.

Parajurist.md – platforma unde poţi primi asistenţă juridică online 

„Legea cu privire la accesul la informaţie 
este învechită şi necesită modificări”, a decla-
rat jurnalista Alina Radu, care a moderat dez-
baterea publică, organizată de Centrul pentru 
Jurnalism Independent (CJI). La eveniment 
au fost invitaţi experţi media, jurnalişti, de-
putaţi şi jurişti.

Potrivit directoarei CJI Nadine Gogu, 
dezbaterea face parte dintr-o campanie de ad-
vocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire 
la accesul la informaţie. „Ne dorim să readu-
cem pe tapet această problemă. În programele 
de activitate ale guvernelor din 2010 încoa-
ce vedem subcapitolul acces la informaţie. 
Guvernanţii recunosc că există o problemă, 
jurnaliştii o reclamă, iar prin modificarea ca-
drului legislativ am putea să facilităm accesul 
jurnaliştilor la informaţie”, a subliniat Nadine 
Gogu.  

Experţii prezenţi la eveniment au recunos-
cut unanim necesitatea modificării cadrului le-
gal privind accesul la informaţie.   

Dumitru Lazur, expert media şi unul din 
autorii amendamentelor  a propus cîteva re-
comandări:  ,,Reducerea termenelor de sati-
sfacere a cererilor de acces la informaţie de 

la 15 zile lucrătoare la 10 zile calendaristice 
şi înregistrarea lor în registrul de evidenţă şi 
control, modificarea articolului 71 al Codului 
contravenţional şi stabilirea unor sancţiuni 
mai dure pentru nerespectarea prevederilor 
Legii privind accesul la informaţie”. În opinia 
expertului este necesară definirea mai clară a 
principiilor de secret comercial şi secret de 
stat şi elaborarea unui ghid de bune practici 
pentru funcţionarii publici.

Potrivit lui Eugen Rîbca, expert în le-
gislaţia media, aceste modificări nu necesită 
cheltuieli financiare  şi proiectul ar trebui să 
devină iniţiativă legislativă.

Prezent la dezbatere, deputatul Iurie Ţap 
a declarat că fracţiunea pe care o reprezintă 
este deschisă şi dispusă să promoveze acest 
proiect de lege  în Parlament.

Desfăşurarea mesei rotunde a fost posibilă 
datorită ajutorului generos al poporului ame-
rican oferit prin intermediul Agenţiei SUA 
pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID). 
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu 
reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a 
Guvernului SUA.

Legea cu privire la accesul la informaţie trebuie 
ajustată la necesităţile timpului
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în  AtEnŢIA  CItItORIlOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii 

în judecată” din toate raioanele republicii. Pentru 
aceasta nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E 
de ajuns să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia 
dispoziţiei de plată şi citaţia propriuzisă, astfel econ-
omisind sume importante pentru transport. „Dreptul” 
poate fi procurat în oficiile „Poşta Moldovei” sau la 
redacţie.

date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMd 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREpTUl”

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cetlor: Saca-

ra Alexandr Alexandr, cu ultima adresă cunoscută: mun. Chişi-
nău, str. Florilor, nr. 32, apt. 20 şi Sacara Tatiana Boris, cu ul-
tima adresă cunoscută: mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 130/2, 
apt. 34, pentru data de 1 octombrie 2015, ora 11.20, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4, sala nr. 3, et. 2), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2c2311/12: 
SRL ,,Maxiviabil” către Sacara Alexandr Alexand şi Sacara 
Tatiana Boris privind atragerea la răspundere subsidiară.

Judecător  E.Clim 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cupcea Cristina, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, or. Ghidighici, str. A. Mateevici, nr. 6, apt. 4, pentru data 
de 9 octombrie 2015, ora 13.30, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. Bulgară, nr. 43, bir. 49), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la acţiunea intentată de OM ,,Creditactiv” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  n.Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ababii Denis Iurie, pentru data de 13 octombrie 2015, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Bulgară, nr. 43, bir. 
44) în calitate de pîrît la acţiunea intentată de Ababii Natalia 
Vasili către: Consiliul Municipal Chişinău, Direcţia generală 
economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Ababii Denis Iurie 
privind anularea în parte a Hotărîrii comisiei de privatizare nr. 
184 din 13.08.2010, anularea în tot a contractului de vînzare-
cumpărare, transmitereprimire a locuinţei în proprietate pri-
vată din 03.11.2010, radierea din registrul bunurilor imobile a 
înscrisurilor, recunoaşterea pierderii dreptului la spaţiul locativ 
şi radierea vizei de reşedinţă.

Judecător  victor Sandu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Azzahrawi Luay, cu domiciliul: rnul Şoldăneşti, satul Cotiu-
jenii Mari, pentru data de 19 octombrie 2015, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 73, 
bir. 218 ,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile: Az-
zahrawiLazăr Tatiana împotriva lui Azzahrawi Luay, interve-
nient accesoriu Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului 
sect. Centru privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliu-
lui copilului minor şi compensarea cheltuielilor de judecată.

 Judecător  natalia Mămăligă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Enicov Ana, pentru 
data de 12 octombrie 2015, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 601) în calitate de 
reclamant, la acţiunea conexată în cauza civilă nr. 2465/15: 
Enicov Ana împotriva lui Enicov Vadim ş.a. privind constata-
rea nulităţii absolute a actului juridic.

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

Judecător  Ciprian valah
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Cebotari Dumitru, 
mun. Chişinău, str. V.Crăsescu, nr. 110, pentru data de 21 oc-
tombrie 2015, ora 11.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişi-
nău, str. Kiev, nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
25893/15, la cererea de chemare în judecată depusă de recla-
mantul OM ,,Creditactiv” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cetlor: Jugaru Alexandru 
şi Jugaru Angela, pentru data de 15 octombrie 2015, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 
24/1, sala nr. 9) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 21598/15, 
la cererea de chemare în judecată înaintată de către ÎCS GNF 
Furnizare SRL privind încasarea sumei.

Judecător  Ala Malîi 
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Ţurcanu Viorel, pentru data de 
28 septembrie 2015, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Don-
duşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de către Ciobanu Grigore privind con-
statarea faptului.

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

Judecător  Oxana Mironov
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Ganziuc Stela, pentru data de 29 
septembrie 2015, ora 14.00, 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 Chetruşca Anton privind încasa-
rea pensiei alimentare.

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

Judecător  Oxana Mironov

www
Judecătoria Criuleni solicită prezentarea reprezentantu-

lui pîrîtei SC ,,Strilox” SRL, cu sediul: rnul Criuleni, satul 
Măgdăceşti şi a pîrîtului Stratulat Ion, născut la 05.06.1969, 
domiciliat: rnul Criuleni, satul Măgdăceşti, pentru data de 30 
septembrie 2015, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Criu-
leni, str. 31 August 1989, nr. 70) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată la acţiunea ÎCS ,,Gas Natural Fenosa 
Furnizare Energie” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  viorica Ursu 
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Pintilii (anterior Zestrea) Ruslan, 
locuitor: rnul Nisporeni, satul Mileşti, pentru data de 2 octom-
brie 2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. 
I.Vodă, nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza intentată de 
Zestrea Cristina privind stabilirea domiciliului copiilor minori, 
încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Rodica Costru
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Teleucă Vita-
lie, a.n. 17.10.1986, domiciliat: or. Cimişlia, str. 27 August, nr. 
52, pentru data de 5 octombrie 2015, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (or. Cimişlia, str. C.Stamati, nr. 1, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎM OMF ,,Microinvest” SRL 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Iurie Palade 
 www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Dabija Stanislav, pentru data 
de 20 octombrie 2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. 
Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, sala de şedinţe nr. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în ju-
decată înaintată de Dabija Vasilina privind încasarea pensiei 
alimentare.

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

Judecător  lucia danilişin
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cetlor: Zagorodniuc Anatolie, Zagorodniuc 
Ana, domiciliaţi: or. Orhei, str. M.Sadoveanu, nr. 26, apt. 51, 
pentru data de 28 octombrie 2015, ora 15.40, la şedinţa de ju-
decată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bl. 2, bir 1) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎM ,,Servicii ComunalLo-
cative” Orhei privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Steliana lazari
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Gromov 
Vitalie Sergiu, domiciliat: rnul Anenii Noi, satul Floreni, pen-
tru data de 19 noiembrie 2015, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(or. Anenii Noi, str. Mărţişor, nr. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea intentată de Bargan Valentina Gheorghe pri-
vind încasarea sumei.

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

Judecător  t.Molcianova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Grivenco Vladlen, a.n. 20.01.1980, originar din r-nul Flo-
reşti, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Hanul 
Morii, nr. 16, pentru data de 7 octombrie 2015, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 
27) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea de 
chemare în judecată depusă de Horo Leontie privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

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

Judecător    luiza Gafton 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Reu Vasile, pentru data de 22 octombrie 2015, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 
24/1, sala nr. 5), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
nr. 21526/2015, intentată de Reu Cezara privind desfacerea 
căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea 
copilului minor.

Judecător    Ioana Chironeţ
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Nacu Octavian, a.n. 06.02.1969, domi-
ciliat: or. Bălţi, str. Bulgară, nr. 24, apt. 6, pentru data de 24 
septembrie 2015, ora 14.45, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, 
str. Hotin, nr. 43, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea de chemare în judecată înaintată de OM ,,Direct Cre-
dit” SRL privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie cu buletinul de identitate.
Judecător    Ana Cucerescu 

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Lazăr Ana-

tolie Constantin, cu ultimul domiciliu: or. Nisporeni, str. In-
dustrială, nr. 1, apt. 11, pentru data de 11 noiembrie 2015, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr. 
5, bir. 6, sala nr. 3, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2454/2015, intentată de Lazăr Alexandra către Lazăr Anatolie 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Petru triboi
   

AnUnŢ
În temeiul executării d/executorii privind încasarea datoriei 

de la Comanev Iurii, aflate în procedură de executare, execu-
torul judecătoresc Nicolae Paşa anunţă, pentru data de 5 oc-
tombrie 2015, ora 10.30, despre desfăşurarea licitaţiei publice 
ce va avea loc în incinta Biroului executorului judecătoresc 
Nicolae Paşa, amplasat pe str. N.Zelinski, nr. 1, mun. Chişinău 
în vederea vinderii bunului imobil ce constă din ½ cotăparte 
din bunul imobil cu nr. cadastral – 0100113.104.01.054, situat: 
str. Independenţei, nr. 42/2, apt. 54, mun. Chişinău cu o supra-
faţă de 66,5 m2.

Preţul iniţial al bunului nominalizat constituie 332 240 lei.
 Doritorii de a participa la licitaţie trebuie să prezinte urmă-

toarele documente:
 1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 

propus pentru bunul scos la licitaţie.
 2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie – 16 612 lei 
în contul executorului judecătoresc: IDNO 43244012, cont cu-
rent special nr. 225191944, la BC „Moldinconbank” SA, filiala 
Onest, c.b. MOLDMD2X319, idno 1002600028096 Chişinău, 
copia documentului de identitate şi dovada de achitare a taxei 
de participare la licitaţie în mărime de 60 lei. 

 3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru parti-
cipare la licitaţie conform art.131 CEx.

 Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documente-
lor se încheie cu o zi înainte de data desfăşurării licitaţiei pînă 
la data de 2 octombrie 2015, termenul limită de înregistrare a 
prezenţei şi primirii biletului este data de 5 octombrie 2015, 
ora 10.20.

Informaţii suplimentare la tel.: 022909103;                                   
mob.: 068401019 Nicolae Paşa.

Executor judecătoresc  nicolae Paşa
   

AnUnŢ
Crijevschi Nelea, domiciliată: or. Nisporeni, str. Tine-

retului, nr. 52 anunţă despre pierderea actului de căsătorie 
original, cu nr. 11, din 5 octombrie 2011, înregistrată la 
OSC Primăria s. Călimănești, rnul Nisporeni.

Moldova a ratificat tratatul de la 
Beijing privind interpretările şi 

execuţiile audiovizuale

R epublica Moldova a transmis instrumentele de ratificare 
a Tratatului de la Beijing privind interpretările şi execu-

ţiile audiovizuale, adoptat la 24 iunie 2012 şi ratificat prin Legea 
nr.118 din 28 mai 2015. Tratatul de la Beijing reglementează 
protecţia juridică a interpretărilor şi imprimărilor audiovizuale 
ale interpreţilor, inclusiv actori, cîntăreţi, muzicieni, dansatori 
şi alte categorii de artişti, care prezintă publicului aceste im-
primări.

Documentul internaţional va oferi artiştilor posibilitatea de 
a primi o parte din veniturile generate de utilizarea produselor 
audiovizuale la nivel internaţional. De asemenea, Tratatul va 
oferi interpreţilor drepturi morale pentru atribuirea sigură a ca-
lităţii de autor şi contracararea tentativelor de denaturare a inter-
pretărilor lor. Noul Tratat va stabili un cadru juridic internaţional 
transparent pentru protecţia drepturilor acestora. El va asigura 
pentru prima dată drepturile interpreţilor în mediul digital şi în 
massmedia audiovizuală.

Prezentul Tratat va intra în vigoare la trei luni de la data 
depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare de către 
30 de părţi care îndeplinesc condiţiile necesare, anunţă Pro-
vincial.md
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Caleidoscop

F ericirea este calea 
spre o viaţă plină de 

sens şi sănătoasă. E drept că 
există o mulţime de factori 
pe care noi nu îi putem con-
trola, dar există şi o mulţime 
de acţiuni pe care le putem 
face pentru a fi mai fericiţi. 
Ştiinţa a identificat mai mul-
te modalităţi. 

Fericirea merge mînă în 
mînă cu viaţa lungă, sănăta-
tea fizică şi mintală, iar prin-
tre alte beneficii se numără și  
un sistem imunitar puternic. 
Deşi e foarte greu de definit, 
unii experţi au descris ferici-
rea ca fiind ,,o combinaţie de 
satisfacţii şi mai multe emo-
ţii pozitive decît negative”, în 
timp ce alţii spun că ai nevo-
ie de 3 ingrediente: să te simţi 
bine, să duci o viaţă bună şi 
să simţi că faci parte dintrun 
scop măreţ. 

Ca să fii mai fericit, mai 
satisfăcut de viaţa ta şi să ai o 
stare generală mult mai bună, 
încearcă să urmezi unele 
(sau chiar pe toate) dintre  
obiceiurile descrise în cele 
ce urmează. 

1. Petrece timp afară 
Timpul petrecut în natură 
este asociat cu o mai bună 
stare mintală şi numai pri-
vitul unor imagini cu scene 
din natură stimulează părţi 
din creier care au legatură cu 
fericirea, optimismul şi sta-
bilitatea emoţională. În plus, 
dacă stai afară, organismul 
tău va produce vitamina D, 
ceea ce înseamnă că nu vei fi 
atins de depresii. Stai la soa-
re macar 15 minute pe zi, dar 
nu uita de crema de protecţie 
solară!

2. Fă mişcare 
Sportul ajută la crearea 

anticorpilor, care te apără de 
boli, dar şi la eliberarea en-

dorfinelor care îţi dau o stare 
de bine şi de euforie. În plus, 
studiile sugerează că mişca-
rea practicată cu regularitate 
contribuie la fericirea pe ter-
men lung. 

3. Dormi suficient 
Chiar dacă te culci mai 

devreme sau tragi un pui de 
somn în timpul zilei (dacă îţi 
permite serviciul), un somn 
de calitate contribuie la sta-

rea ta de bine. Lipsa somnu-
lui duce la un nivel scăzut de 
optimism, la alegeri proaste 
în ceea ce priveşte mîncarea 
(în special porţii mai mari) şi 
la rezultate slabe la job. 

4. Meditează 
Deşi uneori poate fi foarte 

greu săţi faci mintea să tacă, 
numeroase studii au demon-
strat beneficiile meditaţiei 
asupra sănătăţii, printre care 
reducerea stresului, îmbună-
tăţirea atenţiei, dezvoltarea 
memoriei, îmbunătăţirea sis-
temului imunitar etc. Studiile 
au arătat că opt săptămîni de 
meditaţie zilnică au efecte 
vizibile asupra nivelului de 
fericire. 

5. Găseşte-ţi un hobby 
nou 

Nu doar că te stimulează 

din punct de vedere mintal 
şi este şi distractiv, dar să te 
provoci să înveţi ceva nou te 
poate face mai fericit. Expli-
caţia? În momentul în care 
ai reuşit să faci ceva nou, ai 
sentimentul de împlinire şi 
îţi creşte încrederea în sine. 

6. Ascultă  muzică 
Acest obicei reduce stre-

sul şi, evident, te face mai fe-
ricit. Încearcă însă atunci cînd 

alegi o melodie, să o asculţi 
cu intenţia de a te face mai 
fericit, nu doar să o asculţi 
ca să nu fie linişte în cameră. 
Sar putea să fii uimit cum 
zîmbeşti mult mai larg. 

7. Scrie 
Gîndurile negative sînt 

urîte, puternice şi uneori le 
pot înlocui foarte uşor pe 
cele pozitive. Cum îţi eli-
berezi mintea? Le scrii pe o 
hîrtie pe care apoi o arunci 
şi astfel, laşi loc gîndurilor 
pozitive. Apoi, dacă vrei să 
obţii o stare mai mare de fe-
ricire, scrie şi aspectele care 
te bucură şi de care eşti re-
cunoscător. Poţi să suni un 
prieten şi săi citeşti o parte 
din lucrurile bune pe care le-
ai notat. Un studiu realizat de 
Brigham Young a arătat că 

împărtăşirea cu persoanele 
dragi a unor aspecte pozitive 
poate să dubleze sau chiar să 
tripleze sentimentul de feri-
cire. 

8. Ai o atitudine de recu-
noştinţă 

Nu în zadar sîntem în-
văţaţi de mici să spunem 

,,Mulțumesc!”. Acest obicei 
contribuie la o viaţă mai să-
nătoasă şi mai fericită, pentru 
că sentimentul de recunoş-
tinţă duce la alte emoţii po-
zitive (inclusiv o creştere a 
energiei şi a optimismului). 
Un exercițiu simplu ce poţi 
să îl faci este să ai un jurnal 
unde să scrii chiar şi o singu-
ră propoziţie pe zi în care să 
menţionezi pentru ce ai fost 
recunoscător în ziua respec-
tivă. 

9. Învaţă să te detaşezi 
Adoptarea unei atitudini 

de detaşare de trecut îţi asi-
gură o stare generală de feri-
cire. E uşor de spus şi greu de 
făcut, dar dacă te detaşezi de 
greşeli, griji şi regrete din tre-
cut te vei simţi mai uşurat. În 
plus, resentimentele şi plîn-
sul de milă te leagă de trecut 
şi contribuie la o decizie de a 
suferi în continuare. Alege să 
fii fericit, să îi ierţi pe oame-
nii care ţiau făcut rău şi treci 
peste situaţiile care ai simţit 
că te doboară. 

10. Fă yoga 
Un studiu realizat de 

Şcoala de Medicină de la 
Universitatea din Boston su-
gerează că yoga ar fi cea mai 
eficientă metodă de sport prin 
care îţi îmbunătăţeşti starea 
de spirit. În plus, dacă prac-
tici yoga vei elimina stresul şi 
îţi vei îmbunătăţi imunitatea, 
iar ambele contribuie la să-
nătatea şi fericirea pe termen 
lung, scrie Dietetic.ro

Ştiinţa a identificat zece modalităţi prin care să fii fericit

forma nasului trădează caracterul. tu ce fel 
de personalitate ai

Specialiştii spun că forma nasului dezvăluie caracterul 
unui om. Aşa că dacă vrei să afli ce fel de personalitate are 
cineva, de acum îl poţi ,,mirosi” din prima. Dar mai întîi 
testeazăi pe cei pe care îi cunoşti deja. Nu garantăm pen-
tru cei cu operaţii estetice.

Nasul drept arată că persoana este mereu inspirată, 
practică şi bine organizată. Te poţi baza pe ea în general şi 
mai ales în momente de criză. Nu intră uşor în panică, este 
raţională şi foarte eficientă.

Nasul lat denotă calităţi de lider. Posesorul are o perso-
nalitate puternică, dar nu este temperamental. Din contra, 
această trăsătură denotă echilibru şi abilitatea de ai influ-
enţa pe alţii în sens pozitiv. Ştiu săi organizeze şi săi mo-
bilizeze pe alţii.

Nasul cărnos, îngust la bază şi apoi din ce în ce mai lat 
spre vîrf, arată faptul că o persoană este spontană, iute în 
gîndire şi reacţii, isteaţă, dar uneori impulsivă. Astfel de 
oameni au foarte mare grijă de cei din jur şi dau dovadă de 
o loialitate ieşită din comun.

Nasul cîrn, sau ,,în vînt”, denotă optimism şi altruism. 
Sînt persoane cărora le place să fie iubite, debordează de 
entuziasm şi adoră să experimenteze.

Nasul coroiat, acvilin trădează nevoia de a fi indepen-

dent şi refuzul de a merge cu turma. Oamenii cu un astfel 
de nas nu au nevoie de aprobarea nimănui atunci cînd au 
de gînd ceva, nu primesc sfaturi şi au tendinţa să fie rebeli 
şi mai ales încăpăţinaţi. Gura lumii nui interesează şi sînt 
dedicaţi pînă la capăt proiectelor lor, scrie Zumi.md

de ce nu este bine să dormi cu faţa pe pernă. 
Motivul este incredibil

 Nu ai să crezi 
cum te afectează 
această poziţie de 
somn. Vezi de ce nu 
este bine să dormi cu 
faţa pe pernă!

Dacă dormi 
pe burtă sau pe o 
parte, cu faţa ,,tur-
tită” pe pernă vei 
îmbătrîni mai repede. O spun specialiştii care au studiat 
efectele acestei poziţii de somn asupra organismului uman, 
scrie Teotrandafir.com 

Se pare că atunci cînd ţii faţa pe pernă accelerezi feno-
menul de îmbatrînire şi favorizezi formarea ridurilor. Spe-
cialiştii recomandă să dormi pe spate şi să investeşti întro 
faţă de pernă din satin, transmite Publika.md

Mihai pOAlElUNGI, 
preşedintele CSJ

Mult stimate domnule Mihai 
Poalelungi,

Toamna este pentru dumnea-
voastră, probabil, cel mai drag dintre 
anotimpuri, întrucît vă aduce în dar 
frumoasa sărbătoare a sufletului.

Dintotdeauna vau caracterizat 
valori incontestabile – profunzimea 
gîndirii, originalitatea ideilor, cum-
pătarea acţiunilor sînt cîteva dintre 
ele. Toate acestea v-au marcat felul 

de a fi, devenind astfel, un nume notoriu în domeniul 
ales, un destin împlinit, o personalitate devenită.

Ani în urmă, vaţi angajat plenar în interminabilul 
proces de înfăptuire a justiţiei, pe care o slujiţi cu ma-
ximă intensitate, iar aprecierile muncii dumneavoastră 
vin să confirme că sînteţi un model de profesionalism 
şi inteligenţă.

Cu prilejul aniversării dumneavoastră, pe care o 
marcaţi la fiece început al acestui sublim anotimp, vă 
dorim sănătate, realizări remarcabile şi bucurii de la 
cei dragi inimii. 

La Mulţi Ani!
* * *

Anatolie pAhOpOl, 
judecător, CA Chişinău

Mult stimate domnule Anatolie Pahopol, 
În această zi marcantă pentru dumneavoastră, vă 

aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sin-
cere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan, pe treptele 
ierarhice juridice, poartă amprentele unei ireproşabile 
personalităţi, care poate fi considerată, cu certitudine, 
un exemplu demn de urmat pentru noile generaţii de 
jurişti.

În contextul deosebitei dumneavoastră sărbători, 
vă dorim sănătate, realizări dintre cele mai notorii şi să 
nu vă îndepărtaţi, nici de acum încolo, de acel ideal al 
profesiei care va devenit expresia sufletului.

La Mulţi Ani!
* * *

Recent, şiau aniversat ziua de naştere: Alexandru 
Scutaru, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar 
universitar, USPEE ,,Constantin Stere”; lilia Chiriac, 
doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
USPEE ,,Constantin Stere”; Boris Negru, doctor în 
drept, profesor universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Mihail Buruiană, magistru în drept, lector superior 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Edgar Rotundu, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; ludmila Grădinaru, judecător, Judecătoria 
Floreşti; Elena lupan, judecător, Judecătoria Călăraşi; 
nina Bănărescu, preşedintele Judecătoriei Edineţ; 
Victoria Sîrbu, judecător, Judecătoria Ciocana; Silvia 
Vrabii, judecător, CA Chişinău; Alexandra peni, 
preşedinte interimar al Judecătoriei CeadîrLunga; 
Nicolae Costin, judecător, Judecătoria Grigoriopol; 
Vadim Belous, vicepreşedintele Judecătoriei Soroca; 
Sergiu Osoianu, judecător, Judecătoria Străşeni; 
Vladimir Rusnac, preşedintele Judecătoriei Cimişlia. 

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

La Mulţi Ani! 
Consiliul de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, ziarul dreptul 
şi Revista Naţională de Drept


