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АНОНC
Мы продолжаем печатать информацию о жизни 

временно перемещенных в Молдову граждан Украины. 
Наше издание и  специалисты Университета продолжа-
ем оказывают бесплатную правовую помощь, помогая 
решать проблемы, с которыми сталкиваются украинцы. 
Через газету мы отвечаем также на вопросы, которые за-
дают беженцы.

В этом номере мы публикуем материал, обобщив 
вопросы, касающиеся, в большинстве своем, условий 
приема и обучения детей граждан Украины  в учебных 
заведениях Молдовы.

Слова благодарности обращаем к тем, кто не остается 
равнодушным к людям, вынужденным  бежать в Молдову 
от разрывов ракет, покинув свои жилища в одночасье.

* * *
В этой связи сообщаем о том, что Ассоциация          

Украинского Движения в Молдове готовит гуманитар-
ный автопоезд для Украины. Многие жители из террито-
рий, где идут боевые действия, остались в Украине, пере-
ехав в другой регион, начиная жить с нуля, в опустевших 
селах и домах.

Надвигаются холода. Большая просьба к тем, кто мо-
жет помочь, откликнуться.

Очень нужна теплая одежда, одеяла, подушки, про-
дукты питания и предметы гигиены. Заранее признатель-
ны всем неравнодушным. Телефон для связи прежний: 
079118743.

Адрес, по которому можно привезти помощь: 
Штефана чел Маре, 200.

R epublica Moldova  urmează să semneze Convenția 
globală privind recunoașterea calificărilor în 

învățământul superior. Comisia politică externă și inte-
grare europeană a aprobat recent avizul consultativ cu 
referire la aprobarea semnării Convenției globale privind 
recunoașterea calificărilor în învățământul superior.

Convenția va facilita mobilitatea la nivel global, promo-
vând calitatea învățământului și cooperarea internațională, 
prin utilizarea eficientă a resurselor educaționale și umane 
în învățământul superior. Documentul stabilește principii 
generale de recunoaștere a calificărilor, a studiilor parțiale 

și a învățării anterioare pentru acces la continuarea studiilor 
în învățământul superior și pe piața forței de muncă din di-
ferite țări. Totodată, sunt prevăzute drepturile și obligațiile 
persoanelor care solicită recunoașterea calificărilor, ale 
autorităților competente, garantând aplicarea unor proce-
duri transparente, corecte și nediscriminatorii.

Convenția globală privind recunoașterea calificărilor în 
învățământul superior a fost adoptată la 25 noiembrie 2019, 
la Paris. Semnarea Convenției reprezintă prima etapă spre 
aderarea Republicii Moldova la respectivul document.
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Î n cadrul Forumului 
„Reformarea justiției 

și combaterea corupției”, 
ministrul Justiției Sergiu 
Litvinenco, împreună cu 
șefii instituțiilor responsa-
bile de combaterea corupției 
(Procuratura Anticorupție 
(PA) și Centrul Național 
Anticorupție (CNA)), 
reprezentanții mass-me-
dia și ai societății civile au 
discutat despre lupta împo-
triva corupției și evoluția 
investigațiilor în cazurile de 
mare corupție.

Ministrul Justiției a 
menționat că, pentru a 
eficientiza lupta cu marea 
corupție, este important să 
se facă inclusiv o redistri-
buire clară a competențelor 
Procuraturii Anticorupție 
și CNA, precizând că Mi-

nisterul Justiției analizea-
ză deja care ar fi cea mai 
bună opțiune. „Suntem 
în așteptarea unui raport 

la acest subiect din partea 
Consiliului consultativ 
anticorupție, de pe lângă 
președintele Republicii 
Moldova. În funcție de 

concluziile și recomandări-
le care se vor regăsi în acel 
raport, împreună cu șefii PA 
și CNA, doamna Dragalin 

și domnul Rusu, dar și cu 
implicarea societății civile, 
vom analiza și vom lua o 
decizie în acest sens, pentru 
că ne dorim instituții puter-

nice și eficiente”, a subliniat 
Sergiu Litvinenco.

Totodată, în discursul său, 
ministrul Justiției a remarcat 
că s-a îmbunătățit colabora-
rea dintre PA și CNA, ceea 
ce înseamnă consolidarea 
eforturilor în lupta cu marea 
corupție și atingerea rezul-
tatelor așteptate de către toți 

– investigații credibile, finali-
zarea dosarelor de rezonanță, 
condamnarea hoților și 
recuperarea bunurilor do-
bândite fraudulos. Ministrul 
Justiției a menționat că a 
observat că în unele dosare 
lucrurile au început să se 
miște mai rapid. „Ne dorim 
accelerarea investigațiilor, 
mai ales în dosarele de mare 
corupție, dar și intensifica-
rea măsurilor de combatere 
a acestui fenomen, inclusiv 

Republica Moldova  va semna Convenția globală 
privind recunoașterea calificărilor în învățământul superior

Investigarea cazurilor de mare corupție, 
pe agenda discuțiilor Forumului 

„Reformarea justiției și combaterea corupției” 
din sistemul de justiție și din 
instituțiile de stat. Și, desi-
gur, în dosarele care sunt în 
instanțe trebuie să se ajungă 
la finalitate – în caz că vina 
este demonstrată, persoana 
trebuie condamnată, iar ave-
rea confiscată. Doar așa pu-
tem convinge societatea că 
mergem în direcția corectă”, 

a mai spus ministrul Sergiu 
Litvinenco.

Forumul „Reforma-
rea justiției și combaterea 
corupției” este la a patra 
ediție. Acesta este organizat 
de Centrul de Resurse Juri-
dice din Moldova, în parte-
neriat cu Ministerul Justiției.

justice.gov.md
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B iroul Național de 
Statistică (BNS), 

cu sprijinul Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) și al 
Suediei, a finalizat proce-
sul de evaluare sectorială 
a statisticii  în domeniul 
criminalității și justiției, 
din perspectiva alinierii 
acestora la standardele 
internaționale și europene.

Rezultatele evaluă-
rii au fost prezentate pe 
14 septembrie 2022. La 
eveniment au participat 
reprezentanți ai BNS, 
Ministerului Justiției, 
Ministerului Afacerilor 
Interne, Procuraturii Ge-
nerale, Centrului Național 
Anticorupție, Consiliului 
Superior al Magistratu-
rii, instanțelor de jude-
cată, Consiliului pentru 
Asistența Juridică Garan-
tată de Stat, partenerilor 
de dezvoltare și Institu-
tului de Statistică din Ita-
lia, mediului academic, 
organizațiilor neguverna-
mentale.

Indicatorii privind cri-
minalitatea și justiția în 
Republica Moldova sunt 
disponibili, în linii mari, 
fiind în concordanță cu 
standardele europene și 
internaționale de bază, de-
notă raportul. Însă, statisti-
cile naționale care vizează 
domeniile evaluate, ca și 
în multe alte state, întâm-
pină o serie de obstacole, 
precum: informațiile dis-
persate colectate de la di-
ferite surse, lipsa surselor 
alternative de verificare 
a datelor, frecvența nere-
gulată a diseminării date-
lor la nivel internațional, 
suprapunerea unor date, 

schimbul și diseminarea 
de informații adesea im-
predictibile, utilizarea ne-
uniformă a unor definiții 
statistice și reguli de nu-
mărare a datelor.

Alte provocări identifi-
cate sunt neconformitatea 
clasificatoarelor utilizate 
la nivel național cu Cla-
sificarea internațională a 
criminalității în scopuri 
statistice, insuficiența 
cunoștințelor specifice și a 
încorporării Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă 
în sistemul de statistici 
ale justiției penale, lipsa 
unui mecanism bine defi-

nit de coordonare și veri-
ficare a datelor care sunt 
raportate organizațiilor 
internaționale de 
autoritățile din sistemul de 
justiție penală. În raport 
se mai menționează des-
pre indisponibilitatea pe 
paginile web a unor date 
importante care sunt ra-
portate sistematic la nivel 
internațional, despre lipsa 
practicilor de consultare 
cu utilizatorii de date a se-
turilor de date produse și 
diseminate de autoritățile 
naționale.

„Moldova s-a concen-

trat pe realizarea obiecti-
velor care derivă din an-
gajamentele asumate în 
Acordul de Asociere, sem-
nat cu Uniunea Europeană 

– armonizarea și standardi-
zarea statisticilor penale și 
a justiției – fiind o priorita-
te importantă pentru refor-
ma sectorului justiției. Un 
sistem național integrat 
de colectare a datelor mai 
bun, o îmbunătățire a co-
municării și cooperării în 
materie de statistici între 
instituțiile de aplicare a le-
gii, o mai bună responsa-
bilitate și o analiză profe-
sionistă a datelor vor ajuta, 

cu siguranță, Moldova să 
avanseze în efortul său de a 
îmbunătăți cooperarea pe-
nală și civilă internațională 
cu jurisdicțiile europene și 
de a se alinia la cele mai 
bune standarde europe-
ne”, a afirmat Katarina Fri-
ed, ambasadoarea Suediei 
în Republica Moldova.

„Angajamentul nostru 
față de pace, justiție și 
instituții puternice se ba-
zează pe date solide. Ele 
reprezintă o bază indispen-
sabilă pentru elaborarea, 
monitorizarea și evalua-
rea politicilor bazate pe 

dovezi. Această evaluare 
aprofundată, realizată de 
PNUD, în colaborare cu 
Biroul Național de Statisti-
că, este o inițiativă impor-
tantă care conține recoman-
dări pentru elaborarea unor 
statistici de calitate supe-
rioară, mai bine aliniate la 
standardele internaționale 
și cele ale UE. Drept urma-
re, Moldova va avea date 
suficiente și fiabile pentru 
monitorizarea realizării 
Obiectivului Durabil 16: 
pace, justiție și instituții 
puternice”, a menționat 
reprezentanta rezidentă 
adjunctă a PNUD în Re-
publica Moldova Andrea 
Cuzyova.

Concluziile și reco-
mandările evaluării au fost 
reflectate într-o foaie de 
parcurs, conchide direc-
torul Biroului Național de 
Statistică Oleg Cara: „Re-
comandările și concluzi-
ile prezentei evaluări vor 
susține eforturile noastre, 
precum și ale celorlalte 
instituții naționale care 
produc și diseminează 
date statistice din do-
meniul criminalității și 
justiției, de a îmbunătăți 
în continuare disponibi-
litatea și calitatea acestor 
date, dar și de a imple-
menta agenda de integrare 
europeană”.

Evaluarea statisticilor 
din domeniul criminalității 
și justiției a fost efectu-
ată în perioada octom-
brie 2021-iunie 2022, cu 
susținerea proiectului 
PNUD „Consolidarea 
eficienței și a accesului 
la justiție în Moldova”, 
finanțat de Suedia.
www.undp.org./moldova

Un proiect de lege 
menit să faciliteze buna gestionare 
a terenurilor acoperite cu vegetație 
forestieră, votat în prima lectură
Inițiativa legislativă care vizează facilitarea procesului 

de gestionare a terenurilor acoperite cu vegetație forestieră 
a fost aprobată de Parlament în prima lectură. Prevederile 
proiectului presupun modificarea mecanismului de autorizare 
a recoltării masei lemnoase pe terenurile fondului forestier și 
din afara acestuia. Sunt prevăzute categoriile exacte de terenuri 
cu vegetație forestieră  pe care pot fi efectuate lucrări silvo-
tehnice prin autorizare, precum și tipurile de tratamente silvice 
care sunt autorizate.

Se propune introducerea unor noțiuni noi, precum vegetație 
forestieră, autorizație pentru tăieri a vegetației forestiere, dar 
și act de cercetare fitosanitară a arborilor, document care se 
va anexa obligatoriu la setul de acte pentru autorizare. Printre 
prevederile proiectului se regăsește și instituirea notificării ca 
procedură simplificată de autorizare a lucrărilor de tratament 
silvic și de întreținere a vegetației forestiere din spațiile verzi. 
Notificarea privind recoltarea masei lemnoase se va depune la 
Agenția de Mediu și va permite solicitanților de a desfășura 
activitățile preconizate din momentul în care Agenția a emis 
înștiințarea de recepționare. 

,,Mergem în întâmpinarea administrației publice locale. 
Planificăm ca în toamna anului curent să punem la dispoziția 
autorităților locale toate instrumentele necesare care să le 
permită să gestioneze mai simplu spațiile verzi”, a menționat 
vicepreședinta Comisiei mediu și dezvoltare regională Ina 
Coșeru, unul dintre autorii inițiativei legislative.

,,Primarii nu vor mai bate drumuri pentru a obține autorizație 
la efectuarea lucrărilor de igienizare, de defrișare a arborilor 
uscați, căzuți sau doborâți de situațiile excepționale. Este un 
element de descentralizare administrativă”, a spus președinta 
Comisiei administrație publică Larisa Voloh.   

Proiectul urmează a fi aprobat în cea de-a doua lectură.
multimedia.parlament.md

Parlamentul a susținut 
în prima lectură inițiativa legislativă 
de instituire a voucherului 
pentru formare profesională 
Parlamentul a susținut inițiativa legislativă a unui grup de 

deputați privind instituirea voucherelor pentru formare profesi-
onală. Proiectul de modificare a Legii cu privire la promovarea 
ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj a fost aprobat 
în prima lectură cu 68 de voturi ale deputaților. 

Documentul prevede că voucherele vor oferi șomerilor 
dreptul la formare profesională, urmând să fie emise de 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Șomerul 
va putea alege furnizorul de formare profesională din lista ce-
lor acreditați, publici sau privați.

Potrivit autorilor, membri ai Comisiei protecție socială, 
sănătate și familie, Dorian Istratii și Maria Pancu, utilizarea 
acestui instrument poate contribui la o mai mare eficiență a 
politicii active privind piața forței de muncă, oferind programe 
profesionale relevante și eficiente în diferite zone geografice 
ale Republicii Moldova. Asemenea instrumente sunt utilizate 
cu succes în SUA și în țările UE. 

În prezent, organizarea formării profesionale a șomerilor 
are loc prin intermediul procedurii de achiziții publice, care 
este complexă și îndelungată, a subliniat Dorian Istratii. 

multimedia.parlament.md

Sancțiunile pentru 
șoferii nedisciplinați vor fi înăsprite 
Șoferii care încalcă regulile de circulație vor fi sancționați 

mai dur. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat, în pri-
ma lectură, cu votul a 60  de deputați.  

Documentul are scopul de a responsabiliza conducătorii 
auto și de a crește nivelul de siguranță a traficului rutier, prin 
reducerea numărului de accidente.

Una dintre prevederile proiectului este suspendarea drep-
tului de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 
la 45 de zile, în cazul în care șoferii vor depăși limita de viteză 
cu de la 40 de km/h până la 60 de km/h. În cazul în care limita 
de viteză a fost depășită cu de la 60 până la 80 de km/h, se va 
suspenda dreptul de a conduce un mijloc de transport pe un 
termen de până la 75 de zile. De asemenea, vor fi sancționați 
contravențional și proprietarii mijloacelor de transport care re-
fuză sau se eschivează să comunice identitatea persoanei căreia 
i-a fost încredințată conducerea vehiculului și a încălcat regu-
lile de circulație.

Autorii au mai propus diminuarea unor sancțiuni. De 
exemplu, șoferii care nu vor respecta marcajul rutier se vor 
alege doar cu un avertisment, aceasta fiind o opțiune pe lângă 
amendă.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afacerilor 
Interne și va fi suspus examinării în a doua lectură în plenul 
Parlamentului.

multimedia.parlament.md

Republica Moldova se află 
în proces de îmbunătățire a statisticilor naționale 

în domeniul criminalității și justiției

M inisterul Justiției a defini-
tivat proiectul de lege cu 

privire la Curtea Supremă de Justiție 
(reforma CSJ), ca urmare a avizelor 
și a primei etape de consultări publi-
ce. Documentul ajustat va fi expediat 

repetat Comisiei de la Veneția pen-
tru expertizare.

Principalele prevederi ale pro-
iectului sunt:

1)micșorarea numărului de jude-
cători ai CSJ, de la 33 la 20;

2) modificarea componenței 
CSJ, prin asigurarea accesului la 
funcțiile de judecător al CSJ atât 
pentru judecători, cât și pentru 
non-judecători: avocați, procurori, 

profesori universitari din domeniul 
dreptului;

3) reglementarea unor criterii 
exigente pentru accederea în funcția 
de judecător al CSJ, astfel încât să 
asigurăm accesul pentru cei mai 

buni profesioniști 
din domeniul drep-
tului;

4) stabilirea 
experienței de mun-
că necesară pentru 
accederea în funcția 
de judecător al CSJ: 

- cel puțin 8 ani 
efectiv lucrați în ca-
litate de judecător, 
pentru persoanele 

care au activat în calitate de jude-
cător în instanțele judecătorești; 

- cel puțin 6 ani efectiv lucrați, 
pentru persoanele care au activat 
în calitate de judecător al Curții 
Constituționale sau Curții Euro-
pene pentru Drepturile Omului; 

- cel puțin 10 ani efectiv lucrați, pen-
tru candidații selectați din rândul 
juriștilor non-judecători;

5) crearea mecanismului de eva-

luare de către Comisia de evaluare a 
integrității etice și financiare a actua-
lilor judecători ai CSJ și a candidaților 
la funcția de judecător al CSJ;

6) stabilirea unei condiții noi și 
obligatorii pentru persoanele care 
doresc să activeze în funcția de ju-
decător al CSJ după reformarea aces-
teia, și anume de a fi evaluați pozitiv 
de către Comisia de evaluare;

7) crearea mecanismului de con-
testare a rezultatelor evaluării;

8) modificarea competențelor 
CSJ, pentru transformarea acesteia 
în curte de casație, rolul căreia va fi 
de interpretare și aplicare uniformă 
a legislaţiei în sistemul de justiție și 
altele.

Întrucât revizuirea competențelor 
CSJ implică operarea modificărilor 
în codurile de procedură, grupul de 
lucru constituit pe platforma Minis-
terului Justiției lucrează deja la un 
proiect de lege de modificare a ca-
drului normativ conex, care va intra 
în vigoare concomitent cu proiectul 
noii legii cu privire la CSJ.

justice.gov.md

Proiectul legii privind reformarea 
Curții Supreme de Justiție, 

definitivat și remis Comisiei de la Veneția 



школьную «линейку» пришлось 
выстраивать с трудом из-за ям и 
колдобин. Причина звучит не 
очень убедительно - «нельзя 
заасфальтировать только двор 
и территорию лицея… надо де-
лать ремонт всего квартала!» А 
для этого надо провести тендер, 
надо все измерить и посчитать, 
во что это обойдется. Однако, 
лучше все же делать хорошо, 
чем быстро. Следовательно, 
есть смысл потерпеть. Обеща-
ют гарантированно обустроить 
все в 2023 году.

Но вот начало занятий пре-
поднесло еще несколько неожи-
данных сюрпризов. Мы полу-
чили очень много звонков и об-
ращений с вопросами, которые 
намерены задать компетентным 
людям в Министерстве образо-
вания.

Накануне начала учебного 
года министерство издало до-
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Когда готовился этот 
номер, читателями из 

числа временно пребываю-
щих на территории Молдовы 
граждан украины было зада-
но очень много вопросов, ка-
сающихся учебного процесса. 
Чтобы не отвечать на каждый, 
мы объединили их, изложив 
главные проблемы на при-
мере одного из учебных заве-
дений, в которое отдали доку-
менты родители учеников.

Гимназия имени Т.Г. Шев-
ченко – одно из учебных за-
ведений, в котором преподают 
украинский язык и литературу 

и знакомят с историей Украи-
ны, ее обычаями, традициями и 
культурой. Здесь обучаются, в 
основном, дети украинцев, про-
живающих в Молдове. 

 Не один раз под предлогом 
оптимизации лицей пытались в 
разные периоды разные власти 
закрыть. Однако, Украинская 

Громада и руководители украин-
ских организаций отстояли ли-
цей им Т.Шевченко, потому как 
это не просто учебное заведение, 
но и Культурный Центр, где со-
бираются представители украин-
ской общины в День рождения 
великого поэта – 9 марта (здесь 
стоит его бюст, выполненный та-
лантливым мастером-украинцем 
Петром Германом). На День 
независимости Украины, День 
Государственного флага, в День 
Конституции Украины украин-
цы несут сюда цветы, встреча-
ются с дипломатами Посольства 
Украины, представителями вла-

сти Молдовы.
Не удивитель-

но, что именно в это 
учебное заведение 
эвакуированные из 
Украины граждане 
в большинстве сво-
ем привели детей. 
Основной процент-
первоклашки, их в ли-
цее 13, но в старших 
классах тоже немало 
учеников, пополнив-
ших ряды гимнази-
стов. Всего 40.

 Есть определен-
ные сложности в ор-
ганизации процесса 
посещения и обуче-

ния. К сожалению, Примэрия 
города не успела отреагировать 
на обращение коллектива гим-
назии с просьбой отремонтиро-
вать покрытие перед учебным 
заведением, находящееся в 
плачевном состоянии, и в парке, 
который находится на террито-
рии гимназии. И к 1 сентября 

24 февраля в наше сознание ворва-
лось страшное слово ВОЙНА. Но если 
для всего мира это было шокирующее 
сообщение, то для граждан Украины это 
стало ужасом 21-го века. Россия втор-
глась в Украину. Верилось с трудом, но 

на головы едва проснувшихся укра-
инцев летели ракеты: первые раненые, 
первые убитые. К границе ринулся по-
ток беженцев. Наибольшее число спа-
сающихся от разрывов ракет украинцев 
приняла Молдова – более 100 тысяч.

На тот момент казалось, что это на 
несколько дней, потом недель. Но вот 
уже семь месяцев или более 200 дней, 
как люди оставили свое жилье, дома, 
близких, буквально взяв в охапку де-
тей и кто машинами, кто пешком, на 
автобусах и перекладных уехали в не-
известность. 

Молдова приняла соседей с откры-
тым сердцем, предоставила все, чтобы 
люди чувствовали заботу и безопас-
ность.

Ассоциация Украинского Движения 
в Молдове с первых дней войны орга-

ВОЙНА В уКРАИНЕ – БЕДА ОБЩАЯ
низовала при Университете им. Констан-
тина Стере (спасибо господину ректору, 
профессору Георгию Аворнику) Центр 
помощи соотечественникам. Расселяли 
по Базам отдыха, помогали находить 
приватное жилье в Кишиневе, связыва-

лись с селами, районами. В Центр не-
скончаемым потоком приезжали граж-
дане Молдовы: несли одежду, одеяла , 
продукты. Центр работал 24 часа в 
сутки.

Наверное, не хватит страницы, что-
бы перечислить всех, кто помогал все 
эти месяцы беженцам через нашу ор-
ганизацию. Но мне хочется все же ска-
зать о людях, которые все эти горькие 
месяцы находятся с нами в контакте 
и помогают тем, кто отказался от Ев-
ропы и остался до Победы в Молдо-
ве. Постоянную помощь и поддержку 
оказывает Ассоциации и соотечествен-
никам Украинская Громада Молдовы 
(Виталий Мруг), работая, как и мы, в 
режиме постоянной связи и поддерж-
ки. Совместно мы дважды провели яр-
кие, радостные мероприятия для детей 
временно размещенных на территории 

Молдовы украинцев. Ко Дню защиты 
детей и День именин. И мы очень радо-

вались, что поздравить деток пришла 
представитель Международного фон-
да Rotary EClub Moldova International 

- Луминица Гаврилуца. Пришла со всей 
семьей, с супругом и четырьмя дет-
ками. Луминица не смогла сдержать 
слез, поздравляя собравшихся. Имен-
но благодаря фонду Ротари, который 
помогает нашей Ассоциации с первых 
дней войны семьи беженцев получали 
комплексную помощь и подержку, а 
дети – подарки соки сладости к празд-
нику. Очень помог Депертамент меж-
национальных отношений (Вероника 
Петухова), подключив к организации 
праздника другие национальные об-
щины, взяв на себя вместе с Виталием 
Мругом организационные вопросы и 
сладкий стол для детей – угощения и 
торты со свечами! 

Хочется сказать большое спасибо 
Георгию и Анне Аворник, которые по-
стоянно оказывают нам помощь и под-
держку в решении возникающих вопро-
сов, а также руководству парфюмерной 
фабрики «Виорика-косметик», которое 
не заставляет себя просить, а с удоволь-
ствием помогает комплектовать детям по-
дарки к празднику. Конечно же, коллегам-

журналистам, которые приходят к нам 
и рассказывают о жизни украинских 
граждан. И многим, многим другим 
неравнодушным людям, которых на се-
годняшний день великое множество и о 
которых мы обязательно будем расска-
зывать на страницах газеты.

Но жизнь состоит не из одних 
праздников. Лето закончилось, Центры 
проживания (Дома отдыха, пансионаты, 
Летние лагеря) рассчитаны на пребы-
вание в них в теплое время года. Они 
не имеют Центрального или просто 
отопления. Следовательно, всех прожи-
вающих просят «переселиться». А куда 
переселиться? Это вопрос, который 
пока висит «в воздухе» и ищет решения. 
Помимо этого, дети пошли в школу, и 

появилось множество проблем, с которы-
ми пришлось столкнуться семьям бежен-
цев. Однако, об этом мы расскажем, как 
принято говорить, отдельной строкой. 

Зинаида Гурская, 
журналист, 

Президент ассоциации 
украинского Движения в Молдове

кумент, на основании которого 
дети временно пребывающих в 
Республике украинцев имеют 
статус не ученика, а «слушате-
ля», что подразумевает посеще-
ние лицея и участие в образова-
тельной деятельности без обя-
зательного школьного обучения 
с регистрацией ребенка во вре-
менном журнале.

Хочешь ходи-хочешь не 
ходи. Вряд ли у детей, особенно 
первоклашек, такая высокая со-
знательность, чтобы осваивать 
материал, осознавая, что ни-
кто контролировать не будет, 
спрашивать не будет, оценки 
не ставят, а они все же служат 
определенным стимулом в 
учебном процессе. Не считая 
того, что и чувствуют они себя 
некомфортно, не сказать бы 
строже.

И только через полгода, 
если не уедут, могут быть пе-
реведены в статус ученика. Не 
слишком ли долгий испыта-
леньный срок? Но и это полбе-
ды, если бы из этого «статуса» 
не выплывали некоторые вле-
кущие за собой последствия. 
«Слушателям» не предусмо-
трены бесплатные обеды (1-4 
классы), им не полагается бес-
платный абонемент на проезд, 
школа не имеет полномочий 
выдавать этим детям учебники 
и еще целый ряд минусов, ко-
торые учебные заведения пыта-
ются как-то решить на местах.

Тем не менее, и.о. директо-
ра гимназии Анжела Мойзесо-
вич полна оптимизма: «Кормить 
слушателей начальных классов 
будем пока из резерва, из допол-

нительных средств, учебниками 
делятся те, кто в статусе учени-
ков, на каждой парте есть книги 
по всем предметам, проездные 
обещают оплатить первое вре-
мя спонсоры. А в министерстве 
вопрос уже решают, надеемся, 
положительно. Главное-чтобы 
скорее закончилась война, и 
дети смогли вернуться домой».

Мудро. Но очень хотелось 
бы, чтобы у детей наших сосе-
дей - украинских граждан все 

же не было ощущения второ-
степенности. Вопрос явно тре-
бует пересмотра и юридической 
поддержки.

МОЛДАВСКИЕ ШКОЛЫ ПРИНИМАЮТ МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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M inisterul Educației și 
Cercetării a aprobat mo-

dificările la Regulamentul cu pri-
vire la organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea 
funcției de director și director ad-
junct în instituțiile de învățământ 
general și Instrucțiunea cu pri-
vire la evaluarea candidaților la 
funcția de director al instituției de 
învățământ general și profesional 
tehnic.

Finalitatea esențială a mo-
dificărilor constă în consolida-
rea activităților pentru asigu-
rarea transparenței, echității și 
obiectivității desfășurării concur-
surilor, precum și eliminarea pre-
miselor de favorizare/defavoriza-
re a unor candidați. În acest scop, 
a fost instituită obligativitatea 
instruirii prealabile a membrilor 
Comisiei de concurs, a fost pre-
văzută publicarea în spațiul online 
a interviurilor pentru funcțiile de 
director, a fost interzisă comple-
tarea dosarelor de participare la 
concurs după expirarea termenu-
lui de depunere a acestora, au fost 
stabilite criterii unice de evaluare 
a candidaților la interviu, precum 
și alte modificări și concretizări.

De asemenea, au fost instituite 
prevederi privind delegarea mem-
brilor în componența Comisiei de 

concurs, care au menirea de a pre-
veni intimidarea sub orice formă a 
celor implicați în procesul de de-
legare a membrilor în Comisiile 
de concurs și să pună pe poziție 
de egalitate candidații din cadrul 
instituției, precum și a celor din 
afara instituției.

Datele statistice procesate con-
firmă că 57% dintre candidați uti-
lizează mai puțin de 20 de minute 
din timpul acordat pentru scrierea 

testului (o oră). La fel, oda-
tă cu plasarea publică a tutu-
ror itemilor, candidații sunt 
încurajați să se pregătească 
temeinic în prealabil și au la 
dispoziție toată informația 
necesară pentru a susține cu 
succes proba scrisă. Pe cale 
de consecință, o altă modi-
ficare se referă la majorarea 
punctajului de promovare 
a probei scrise (testul) (de 
la 50%+1 la 60%), precum 
și majorarea numărului de 

itemi (de la 20 la 25) la care vor 
trebui să răspundă candidații la 
această etapă.

În scopul desfășurării con-
cursurilor în termene rezonabile, 
a fost stabilită obligativitatea 
desfășurării etapelor 3 și 4 ale 
concursului, în termen de cel mult 
10 zile de la data testării.

Printre stipulările nou intro-
duse în Instrucțiunea cu privire 
la evaluarea candidaților se enu-
meră afișarea pe ecran, la expira-
rea timpului alocat testării sau la 
finalizarea rezolvării testului, a 
numărului de puncte acumulat de 
către candidat pentru răspunsurile 
la itemi, reușita în procente (%) și 
punctajul acordat pentru fiecare 
item (marcat cu 1, în cazul răs-
punsului corect și marcat cu 0, în 
cazul răspunsului incorect).

Un alt element de noutate este 

că, în cazul participării la un nou 
concurs pentru ocuparea funcției 
de director al unei instituții de 
tipul instituției pentru care a fost 
promovat anterior testul, candi-
datul are dreptul să participe la 
o nouă testare, rezultatele căreia 
sunt definitive, iar rezultatele an-
terioare ale testării își pierd vala-
bilitatea.

Menționăm că în procesul de 
elaborare a modificărilor la Regu-
lament a fost consultată comisia 
parlamentară de profil, organele 
locale de specialitate în domeniul 
învățământului, cadre didactice 
și de conducere din învățământul 
general, precum și au fost realiza-
te expertizele anticorupție și juri-
dică.

Totodată, în scopul aplicării 
corespunzătoare și înțelegerii uni-
tare a noilor prevederi, Ministerul 
Educației și Cercetării a organizat 
o ședință de lucru cu responsabilii 
de resurse umane din cadrul orga-
nelor locale de specialitate în do-
meniul învățământului.

Modificările la Regulamen-
tul cu privire la organizarea și 
desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcției de director și 
director adjunct în instituțiile 
de învățământ general și 
Instrucțiunea cu privire la evalu-
area candidaților la funcția de di-
rector al instituției de învățământ 
general și profesional tehnic au 
fost publicate în ,,Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova” din 16 
septembrie 2022 și sunt aplicabile 
pentru concursurile anunțate înce-
pând cu data publicării.

Modificările aprobate vor 
avea un impact semnificativ asu-
pra calității cadrelor manageriale, 
care vor fi selectate în baza noilor 
prevederi.

mec.gov.md

R epublica Moldova se 
clasează pe locul 80 din 

191 de țări și teritorii conform In-
dicelui Dezvoltării Umane (IDU) 
pentru anul 2021, care măsoară 
progresul țărilor în domeniile: 
sănătății, educației și nivelului 
de trai. Valoarea IDU pentru anul 
2021 este de 0,767, plasând Mol-
dova în categoria de dezvoltare 
umană înaltă.

Cel mai recent Raport privind 
dezvoltarea umană „Timpuri in-
certe, vieți instabile: Modelarea vi-
itorului nostru într-o lume în trans-
formare”, lansat recent de PNUD, 
denotă că tot mai multe incertitu-
dini ne tulbură viața. Ultimii doi 
ani au avut un impact devastator 
pentru miliarde de oameni din 
întreaga lume, atunci când crize 
precum Covid-19 și războiul din 
Ucraina s-au suprapus cu multe 
alte schimbări sociale și economi-
ce majore, transformări alarmante 
de mediu (planetare) și creșterea 
exponențială a polarizării.

Potrivit raportului, Repu-
blica Moldova a înregistrat, în 
comparație cu țările din Europa 
și Asia Centrală, cea mai mică 
pierdere în dezvoltarea umană din 
cauza presiunii asupra mediului 
(indice reprezentat prin emisiile 
de dioxid de carbon și eficiența 
utilizării resurselor în ciclul de 
producție) - 2,5%, în comparație 
cu media regională de 10,4%.

În pofida acestui fapt, cu cât 
se amplifică inegalitățile, Repu-
blica Moldova atestă pierderi în 
dezvoltarea umană. IDU scade cu 
7,3%, din cauza inegalităților. In-
dicele inegalității de gen - 0,205 
clasează Moldova pe locul 51 din 
170 de țări în anul 2021. În 2021, 
valoarea IDU pentru femei este 
de 0,771, comparativ cu 0,763 
pentru bărbați.

Moldova se confruntă toto-

dată cu șocuri multidimensionale 
cauzate de impactul pandemiei 
Covid-19, războiul din Ucraina și 
criza energetică. Toate acestea pot 
afecta negativ progresele recente 
ale țării în ceea ce privește dez-
voltarea umană.

„Rata fără precedent a inflației, 
efectele negative ale războiului 
din Ucraina, intensificarea crizei 
energetice și efectele secetei asu-
pra siguranței alimentare – sunt 
toate provocări și surse de incer-
titudini pentru țară și populația 
Moldovei. Progresul țării în ceea 
ce privește dezvoltarea umană 
durabilă realizat în ultimele două 
decenii riscă să fie compromis. 
Crizele afectează negativ toate di-
mensiunile-cheie ale dezvoltării 
umane și pun presiuni suplimen-
tare asupra sistemului de protecție 
socială. Sărăcia alimentară și 
energetică devin noi forme de 
sărăcie în Moldova. Remarcăm 
totodată eforturile consecvente 
ale Guvernului și ale partenerilor 
de dezvoltare pentru a minimiza 
efectele negative ale acestor crize 
asupra calității vieții oamenilor”, 
a declarat Dima Al-Khatib, repre-
zentantă rezidentă a PNUD în Re-
publica Moldova.

Potrivit unui alt raport recent 
al PNUD, Moldova este una din-
tre țările care se confruntă cu cele 
mai drastice efecte ale crizei glo-
bale asupra costului vieții, cauzate 
de războiul din Ucraina.

Datele din prima jumătate 
a anului 2022 denotă că rata de 
creștere economică se va reduce, 
iar alte estimări arată că războiul 
din Ucraina ar putea afecta econo-
mia țării în proporție de 2%-10% 
din PIB, în funcție de durata răz-
boiului, de intensitatea și de aco-
perirea teritorială a acestuia.

www.undp.org./moldova

P rovocările, reușitele, dar și 
așteptările cetățenilor în proceduri-

le de executare au fost discutate în cadrul 
celui de-al XVI-lea Congres al executorilor 
judecătorești.

Prezentă la eveniment, secretara de stat 
a Ministerului Justiției Veronica Mihailov-
Moraru a transmis executorilor mesajul mi-
nistrului Justiției Sergiu Litvinenco: „Cu ac-
tuala conducere a Uniunii Executorilor am 
avut o colaborare bună, pornind împreună 
mai multe procese în vederea modernizării 
profesiei și curățării sistemului. Cu toate că 
majoritatea executorilor sunt oameni onești 
și muncesc cinstit, este și un grup mic de 
persoane care discreditează această profe-
sie. Despre asta vorbesc multiplele petiții și 
sesizări pe care le primim la Minister, dar și 
investigațiile jurnalistice credibile. De ace-
ea, îndemnul meu este să alegeți astăzi în 
Consiliu oameni care reprezintă partea bună 
a profesiei de executor – oameni corecți și 
onești, dornici de a susține schimbările în 
bine și de a contribui la creșterea încrederii 
societății în executorii judecătorești. Minis-
terul Justiției vă va susține plenar în acest 
proces”.

 Totodată, în alocuțiunea sa, secretara de 
stat a vorbit despre obiectivele Ministerului 

Justiției și acțiunile care au fost sau urmea-
ză să fie realizate întru consolidarea breslei 
executorilor judecătorești. „S-a reușit con-

stituirea Colegiului disciplinar al executori-
lor judecătorești, care într-un ritm alert s-a 
întrunit în mai multe ședințe, pentru a recu-

pera perioada în care comisia a fost inactivă 
și s-a acumulat un volum mare de plângeri 
și sesizări. De asemenea, am reușit să înche-

iem un acord între Ministerul Justiției și Uni-
unea Națională a Executorilor Judecătorești 
cu privire la sistemul informațional al pro-

cedurilor de executare, pentru că ne dorim 
eficientizarea procedurilor de executare, 
asigurarea accesului la date și îmbunătățirea 

interoperabilității cu alte siste-
me de date”, a punctat Veronica 
Mihailov-Moraru.

 În context, secretara de stat 
a menționat că trebuie între-
prinse măsuri concrete și pentru 
responsabilizarea executori-
lor judecătorești care încalcă 
legea în favoarea anumitor 
interese. Doar pe parcursul a 
nouă luni, Ministerul Justiției a 
recepționat peste 300 de petiții 
din partea părților implicate în 
proceduri de executare care 
sunt nemulțumite de activitatea 
executorilor. La final, Veronica 
Mihailov-Moraru a subliniat că 
Ministerul Justiției este deschis 
spre susținere și cooperare cu 
executorii judecătorești, însă, în 
acest sens, își dorește mai mul-
tă responsabilitate și o colabo-
rare cu bune intenții din partea 

reprezentanților breslei, pentru dezvoltarea 
profesiei de executor judecătoresc.

justice.gov.md

„Ministerul Justiției, deschis spre cooperare 
cu executorii judecătorești, dar își dorește 

mai multă responsabilitate din partea breslei” 

Concursurile pentru funcțiile manageriale 
din cadrul instituțiilor de învățământ general 

vor fi organizate conform unor proceduri 
mai transparente, echitabile și obiective 

În Moldova, 
șocurile multidimensionale 
aprofundează inegalitățile 
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U niunea Europeană și Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvol-

tare, prin intermediul proiectului regio-
nal SEESAC (Centrul de control al armelor 
de calibru mic și al armamentului ușor din 
Europa de Sud Est), a oferit Ministerului 
Afacerilor Interne echipamente IT în valoa-
re de aproximativ 170 000 de euro pentru 
operaționalizarea la nivel național a Regis-
trului electronic al armelor.

Registrul electronic al armelor a fost 
dezvoltat cu suportul financiar al UE, în ca-
drul Programului de suport bugetar pentru 
Reforma Poliției 2016-2020.

La evenimentul de oferire a echipamen-
tului, organizat  recent, Viorel Cernăuțeanu, 
șeful Inspectoratului General al Poliției, a 
afirmat: „Asistăm la inițierea unei file noi 
în activitatea Poliției din Republica Moldo-
va și anume când obiectivul de digitalizare 
a proceselor se materializează pas cu pas”.

„Prin această inițiativă sprijinim activi-
tatea desfășurată de autoritățile naționale în 
vederea avansării în continuare în domeniul 
controlului armelor de calibru mic și al ar-
mamentului ușor. În conformitate cu Agenda 
de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană și în contextul noului statut de 
țară candidată, această acțiune finanțată de 
UE reprezintă o contribuție suplimentară la 
securitatea și lupta împotriva criminalității 
organizate. Aceasta este o prioritate-cheie 
pentru cooperarea UE cu Republica Mol-
dova în beneficiul cetățenilor săi”, a sublini-
at Jānis Mažeiks, ambasadorul UE în Repu-
blica Moldova.

„În aceste vremuri incerte, este imperativ 
să continuăm să dezvoltăm soluții inovatoa-
re pentru a aborda provocările contemporane 
de securitate. Operaționalizarea Registrului 
electronic pentru o evidență rapidă și digita-
lă a armelor de foc reprezintă o componentă 
importantă a sprijinului comprehensiv pe 
care îl oferim autorităților, pentru a abor-

da eficient amenințările pe care le implică 
armele de foc”, a spus Dima Al-Khatib, re-
prezentanta rezidentă a PNUD în Republica 
Moldova.

Operaționalizarea la nivel național a Re-
gistrului electronic al armelor va îmbunătăți 
semnificativ evidența și păstrarea de către 
Poliție a datelor cu privire la armele de foc 
deținute legal în Republica Moldova.

Echipamentul IT pentru Registrul 
armelor a fost furnizat în baza Deciziei 
2019/2111 a Consiliului UE „de sprijinire a 
activităților SEESAC de dezarmare și con-
trol al armelor în Europa de Sud-Est pentru 
a reduce amenințările de utilizare ilicită a 
armelor de calibru mic, a armamentului 
ușor și a munițiilor aferente”, care aduce o 
contribuție suplimentară la îmbunătățirea 
securității în regiunea Europei de Sud-Est 
și în UE prin combaterea amenințării regi-
onale generate de utilizarea ilicită a armelor 

de calibru mic, a armamentului ușor și a 
munițiilor.

Această donație importantă reprezintă 
o continuare a sprijinului pe care PNUD și 
SEESAC l-au acordat autorităților din Re-
publica Moldova, cu asistența financiară a 
UE, pentru a asigura controlul eficient al 
armelor de calibru mic și al armamentului 
ușor (AMAU).

Conform Deciziei Consiliului Uniunii 
Europene PESC 2016/2356 și cu sprijinul 
financiar al UE, proiectul SEESAC a PNUD 
a furnizat pentru majoritatea jurisdicțiilor 
din Balcanii de Vest și Republica Moldo-
va un aparat de marcat cu laser, care va fi 
utilizat pentru a îmbunătăți, la nivel regio-
nal, capacitățile de marcare a armelor de foc 
la import și dezactivare a acestora, în con-
formitate cu standardele UE. Furnizarea și 
instalarea echipamentelor a fost urmată de 
o instruire specializată. Marcarea armelor 

de foc este o condiție prealabilă esențială 
pentru o monitorizare reușită și, în acest fel, 
pentru a preveni deturnarea armelor de foc 
în fluxurile ilicite.

Cu suportul financiar al UE, SEESAC 
oferă sprijin complex instituțiilor din Repu-
blica Moldova la prevenirea și combaterea 
utilizării abuzive, posesiei ilicite și trafi-
cului de arme de foc. Acest sprijin include 
distrugerea, începând cu anul 2004, a 9836 
de arme de calibru mic și armament ușor 
și a 1955 de piese și componente, precum 
și modernizarea infrastructurii de securitate 
la un depozit al Ministerului Apărării, un 
alt depozit al Inspectoratului General al 
Poliției și două camere de păstrare a cor-
purilor delicte ale Inspectoratului General al 
Poliției. SEESAC a asigurat, de asemenea, 
numeroase cursuri de formare a personalu-
lui Ministerului Apărării și al Ministerului 
Afacerilor Interne, în vederea consolidării 
capacităților acestora. Totodată, SEESAC a 
sprijinit desfășurarea de campanii de infor-
mare cu privire la pericolele utilizării abuzi-
ve și ale posesiei ilicite a armelor de foc prin 
mai multe acțiuni de colectare a AMAU și 
de sensibilizare a populației, acțiuni despre 
care au aflat peste 100 000 de persoane.

Prin activitățile sale, SEESAC își pro-
pune să consolideze capacitățile factorilor 
de interes la nivel național și regional de a 
controla și de a reduce proliferarea și utili-
zarea abuzivă a armelor de calibru mic și a 
armelor ușoare, pentru a promova egalitatea 
de gen, pentru a facilita cooperarea regiona-
lă și pentru a contribui la sporirea stabilității, 
securității și dezvoltării în Europa de Sud-
Est și de Est. Instituția funcționează ca o 
inițiativă comună a PNUD și a Consiliu-
lui de Cooperare Regională și colaborează 
strâns cu guvernele din Europa de Sud-Est 
și de Est.

www.undp.org./moldova

T rotinetele și bicicletele electrice vor 
putea circula doar pe pistele special 

amenajate, iar în cazurile în care acestea nu 
există, circulația va fi permisă numai pe sec-
toarele de drum unde viteza maximă admisă 
este de până la 50 km/h. Deplasarea acestora 
pe carosabil va fi permisă doar persoanelor 
care au împlinit 16 ani. Cabinetul de miniștri 
a aprobat recent o serie de modificări la Re-
gulamentul Circulației Rutiere (RCR), în ve-
derea promovării unui sistem rutier sigur și 
prevenirea accidentelor rutiere cu consecințe 
grave pentru participanții la trafic. 

Modificările aprobate aduc claritate 
asupra regimului bicicletelor, bicicletelor 
electrice și, în premieră, reglementează 
trotinetele electrice. Astfel, în RCR a fost 
introdusă noțiunea de „trotinetă electrică” 
și specificațiile tehnice ale acestora – dacă 
vehiculul înregistrează o capacitate de mo-
torizare mai mare de 500W și dezvoltă o 
viteză mai mare de 25 km/h, persoana este 
obligată să parcurgă procesul de școlarizare, 
pentru a obține dreptul special de a condu-
ce pentru subcategoria AM. De asemenea, 
au fost introduse indicatoarele caracteristi-
ce benzilor rezervate bicicliștilor și stațiilor 
de alimentare a automobilelor cu energie 
electrică.

Totodată, este introdusă interdicția de 
a utiliza telefonul mobil sau căștile audio 
în timpul deplasării pe trotinetă, bicicletă 
sau ciclomotor, iar interdicția de a condu-
ce vehiculul sub influența alcoolului sau 
substanțelor narcotice a fost extinsă și 
asupra conducătorilor de trotinete electrice. 
Concomitent, a fost introdusă obligația de 
a purta cască de protecție în timpul condu-
cerii bicicletei pe drumurile unde viteza de 
deplasare depășește 50 km/h (drumurile 
naționale). 

Un alt element important este introdu-
cerea modalității de securizare de depășire 
a bicicletelor de către conducătorii auto, în 
funcție de viteza de deplasare. Astfel, la o 
viteză de deplasare mai mică de 50 km/h, 
depășirea bicicletelor, trotinetelor, trotine-
telor electrice, ciclomotoarelor și motocicle-
telor fără ataș se face trecând peste axul dru-
mului cu roțile din stânga. La o viteză de de-
plasare a automobilului egală sau mai mare 
de 50 km/h, șoferul trebuie să depășească 
axul drumului (linia întreruptă) cu cel puțin 
jumătate din lățimea vehiculului. 

 În urma modificărilor la RCR, în zonele 
cu flux sporit de participanți vulnerabili la 
trafic, viteza va fi redusă la 30 km/h. Aces-
te zone includ spațiile adiacente instituțiilor 
de învățământ, spitalelor, parcurilor, centre-
lor istorice ale orașelor. Astfel, gestionarea 
controlului vitezei va limita efectele negati-
ve ale condusului agresiv.

 Ministerul Afacerilor Interne a elaborat 
proiectul de modificare a RCR ca o soluție 
temporară de securizare a zonelor sensibile, 
nereglementate până acum, conform bune-
lor practici europene. În continuare, MAI 
își propune elaborarea unui nou cod rutier, 
adaptat în totalitate la realitățile contempo-
rane în plan de infrastructură, vehicule și 
comportament al participanților la trafic.

Din analiza situațională, în ultimii doi 
ani, se deduce o creștere exponențială a 
numărului vehiculelor electrice condu-
se, în special, de persoane tinere și fără 
experiență, fapt ce sporește riscul de acci-
dentări. Doar pe parcursul anului 2022, au 
fost înregistrate 52 de accidente cu impli-
carea trotinetelor electrice, ca urmare, 52 
de persoane au fost traumatizate, iar una 
a decedat. 

gov.md

Registrul electronic al armelor va fi optimizat

R epublica Moldova are mecanisme 
eficiente de urmărire și indisponi-

bilizare a bunurilor provenite din infracțiuni, 
indiferent de forma în care sunt păstrate. În 
ultimii cinci ani, pe lângă hârtii de valoare, 
imobile, terenuri agricole, Agenția de Re-
cuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a 
sechestrat bunuri, inclusiv în formă de crip-
tomonede și sisteme de generare a criptova-

lutei. Valoarea totală a monedelor virtuale și 
a sistemelor de generare a criptovalutei este 
de aproape 5 milioane de lei, iar utilizarea 
lor este interzisă până la emiterea unei de-
cizii finale a instanței de judecată.

În urma investigațiilor de identificare și 
recuperare a activelor infracționale, în ul-
timii cinci ani, ARBI a sechestrat aproape 
5 mii de bunuri, valoarea cărora depășește 
suma de 5,6 miliarde de lei.

În afară de criptomonede și sisteme de 
generare a criptovalutei, Agenția a indispo-
nibilizat bunuri în formă de acțiuni, creanțe 

și capital social în valoare totală de peste 
2,1 miliarde de lei, dar și construcții de 
aproape 1,2 miliarde de lei.

Investigații paralele efectuate de ARBI
Din 2017 și până în prezent a crescut 

numărul delegațiilor (împuterniciri trans-
mise de către procurori și ofițeri de urmărire 
penală către Agenția Națională de Recupe-
rare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pen-

tru a efectua investigații financiare 
paralele), în total fiind emise 883 
de delegații. Cele mai multe dintre 
ele au fost solicitate de Ministerul 
Afacerilor Interne - 235 la număr, 
de la Centrul Național Anticorupție 
au fost transmise 210 împuterniciri, 
Procuratura Anticorupție a expedi-
at 170 de solicitări și Procuratura 
pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale - 151 
de cereri.

Procesul de recuperare a bunuri-
lor însușite prin infracțiune este foar-
te complex și implică efortul mai 
multor reprezentanți ai instituțiilor 
publice din țară: procuraturi spe-
cializate, instanțe judecătorești, 
instituții de urmărire penală, dar și 

altele.
Pe toată durata procesului investigativ,  

ARBI este în drept să decidă înghețarea 
bunurilor infracționale identificate, în 
conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) 
din Legea nr.48/2017 din 30.03.2017 pri-
vind Agenția de Recuperare a Bunurilor 
Infracționale, să acceseze gratuit bazele 
de date naționale în activitatea pe care o 
desfășoară și să înainteze acțiuni civile în 
interesele statului și ale persoanelor juridi-
ce.

cna.md

Banii virtuali, în lista bunurilor sechestrate 
de către Agenția de Recuperare 

a Bunurilor Infracționale  

Circulația trotinetelor electrice 
va fi reglementată de Regulamentul 

Circulației Rutiere
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R ecent, Institutul Național al Justiției 
(INJ) din Republica Moldova și 

Școala Națională a Judecătorilor și Procu-
rorilor din Republica Polonă (ȘNJPP) au în-
cheiat un Acord de colaborare. Documentul, 
semnat de directorii celor două instituții 

– Ecaterina Popa și Darius Pawlyscze – 
stabilește un cadru general de cooperare 
în vederea realizării următoarelor obiec-
tive: organizarea activităților de formare 
în domeniile de interes comun, conform 
necesităților identificate și promovarea 
unei pregătiri de calitate a profesioniștilor 
din sectorul juridic.

Ca rezultat, recent, 
a fost desfășurată pri-
ma ședință de lucru 
la care au participat 
reprezentanții Institutu-
lui Național al Justiției 
din Republica Moldova 
și ai Școlii Naționale a 
Judecătorilor și Procuro-
rilor din Republica Polo-
nă. La întrevedere au luat 
parte, de la INJ: Olga 
Marandici, șefa Secției 
relații internaționale, și 
Cezara-Elena Polisca, șefa Secției didac-
tico-metodică și formare formatori; de la 
ȘNJPP: Grzegorz Tylec, șef al Direcției co-
operare internaţională, Dariusz Szawurski-
Radetz, specialist principal și Olga Binert-
Mielko, specialist principal.

Scopul ședinței a fost punerea în discuție 
a mai multor posibilități ce țin de formarea 
profesională a beneficiarilor INJ, prin inter-
mediul Rețelei Europene de Formare Judi-
ciară (EJTN) a instituțiilor de magistratură 

din statele membre ale Uniunii Europene, 
în contextul obținerii statutului de candidat 
pentru aderare la UE a țării noastre. Astfel, 
s-a convenit participarea judecătorilor și 
procurorilor moldoveni la activitățile de 
formare continuă din cadrul Rețelei EJTN, 
precum și la acțiunile realizate pentru gru-
puri regionale care includ profesioniștii din 
Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, iar 
audienții INJ vor putea face un schimb de 
experiență la Școala Națională a Judecăto-
rilor și Procurorilor.

De asemenea, a fost abordat subiectul 

privind publicarea articolelor științifice în 
Revista Institutului Național al Justiției, 
publicație științifico-practică, informativă 
și de drept acreditată în Categoria „B”, ai 
căror autori să fie judecători și procurori po-
lonezi, precum și oferirea accesului la noul 
curs electronic „Engleza juridică”, dezvol-
tat pe platforma ILIAS a INJ, cu suportul 
Programului PNUD și finanțat de Guvernul 
SUA.

inj.md

„Standarde europene pri-
vind protecția minorităților 
naționale” a fost genericul 
lecției publice ținute de că-
tre judecătorul Curții Euro-
pene a Drepturilor Omului 

din partea Republicii Azer-
baidjan Lətif Hüseynov. 
Evenimentul a avut loc 
recent, în incinta Institu-
tului Național al Justiției 
(INJ), la care au participat 
audienții INJ.

La deschidere, Ecateri-
na Popa, directoarea interi-
mară a INJ, a mulțumit oas-
petelui pentru bunăvoința 
de a-și împărtăși experiența 
și viziunile privind un su-
biect atât de sensibil, fiind 

convinsă că perspectivele 
prezentate vor fi utile jude-
cătorilor și procurorilor în 
devenire.

În cadrul lecției publi-
ce, judecătorul european 

a făcut referire la subiec-
te ce vizează protecția 
minorităților naționale, 
identitatea etnică, cultura-
lă, lingvistică și religioasă 
a acestor grupuri, cadrul 
legislativ internațional 
în materie, precum și 
jurisprudența înaltului for 
european pe dimensiunea 
articolelor 3, 8, 9, 10, 11 
și 14 din Convenția Euro-
peană.

Tematica abordată a 

trezit interes din partea 
viitorilor judecători și 
procurori, care au adresat 
întrebări, au făcut schimb 
de opinii și au împărtășit 
experiența națională întru 

consolidarea unei societăți 
multietnice. Astfel, a fost 
pusă în discuție existența 
administrativă a Unității 
Teritoriale Autonome Gă-
găuzia, a comunităților de 
romi, precum și a altor et-
nii aflate pe teritoriul țării, 
provocările cu care se con-
fruntă sistemul judiciar și 
problematica limbilor vor-
bite în Republica Moldova.

inj.md

M embrii Comitetului Direc-
tor al proiectului „Suport 

pentru reforma sectorului justiției în 
Moldova – Consolidarea capacităților 
naționale în oferirea instruirii efici-
ente bazate pe competențe pentru 
profesioniștii din domeniul juri-
dic” s-au întrunit recent,  online, 
la ședința finală pentru a discuta 
despre acțiunile realizate în ultimii 
doi ani.

Institutul Național al Justiției 
(INJ), fiind beneficiarul primar al 
proiectului implementat de Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), cu suportul 
financiar al Guvernului SUA, a 
fost reprezentat de Ecaterina Popa, 
directoare interimară și Valentina 
Conțescu, șefa Direcției manage-
ment instituțional.

În luarea sa de cuvânt, Ecaterina 
Popa a adresat mulțumiri echipelor 
PNUD, Ambasadei SUA și INJ pentru 
conjugarea eforturilor întru realizarea 
reformelor ambițioase cu rezultate 
palpabile, referindu-se în special la 
lansarea cărții „Cum gândesc judecă-
torii” de Richard Posner, participarea 
audienților la concursul ,,Themis” al 
Rețelei Europene de Formare Judici-
ară (EJTN) și a reprezentanților INJ 
la cea de-a 25-a Adunare Generală a 
EJTN, precum și la elaborarea cursu-

lui „Engleza juridică” și la renovarea 
fațadei clădirii INJ.

Valentin Roșca, managerul de 
proiect, a prezentat raportul final al 
activității desfășurate în perioada no-

iembrie 2020-iulie 2022, pe cele două 
componente: sporirea capacităților 
INJ de a încorpora conceptele de cer-
cetare, argumentare și scriere juridică 
în formarea profesioniștilor din sec-
torul justiției, precum și consolidarea 
capacităților instituționale și tehnice 
ale INJ, inclusiv dezvoltarea laturii 
digitale a instruirilor prestate.

În cadrul ședinței au mai vorbit Va-
leria Ieșeanu, reprezentanta rezidentă 
ad interim, PNUD Moldova; Kevin 
Lanigan, consilier superior în dome-

niul justiției, Ambasada SUA în Re-
publica Moldova; Alexandru Cocârță, 
coordonator de programe PNUD 
Moldova; Petru Moraru, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, 

și Valentina Conțescu, șefa Direcției 
management instituțional, INJ.

Proiectul „Suport pentru reforma 
sectorului justiției în Moldova – Conso-
lidarea capacităților naționale în oferirea 
instruirii eficiente bazate pe competențe 
pentru profesioniștii din domeniul juri-
dic” a demarat în anul 2020, având drept 
scop consolidarea capacităților structu-
rilor naționale de a oferi o formare efici-
entă, bazată pe abilități, profesioniștilor 
din domeniul dreptului.

inj.md

„Standarde europene privind 
protecția minorităților naționale”, 

lecție publică susținută 
de judecătorul CtEDO 

Lətif Hüseynov 

Primii pași întru implementarea Acordului 
de colaborare semnat recent 

între Institutul Național al Justiției 
din Republica Moldova și Școala Națională 

a Judecătorilor și Procurorilor 
din Republica Polonă

Acțiuni realizate în cadrul proiectului PNUD 
privind consolidarea capacităților naționale 

întru oferirea unei instruiri eficiente 
pentru profesioniștii din domeniul juridic 

Î n cadrul unei ședințe 
plenare recente a fost 

votat, în prima lectură, un 
proiect de lege care preve-
de instituirea Serviciului 
de evidență și circulație a 
bunurilor culturale mobile. 
Atribuțiile acestuia vor fi 
expertizarea, clasarea, digi-
tizarea, arhivarea dosarelor, 
completarea și gestionarea 
Registrului național al pa-
trimoniului cultural național 
mobil.

Scopul inițiativei le-
gislative este de a facili-
ta accesul cetățenilor la 
serviciile de expertizare a 
bunurilor culturale mobile, 

eliberarea certificatelor și 
adeverințelor de export, a 
notificărilor de import, pre-

cum și colaborarea eficientă 
cu Serviciul vamal pentru 
monitorizarea deplasării 
bunurilor culturale mobile.

Expertizarea bunurilor 
culturale mobile va fi efec-
tuată în următoarele dome-
nii de specializare: arheolo-
gie, paleontologie, zoologie, 
heraldică, numismatică, 
etnografie, artă plastică și 
decorativă, carte veche, 
manuscrise, automobile de 
epocă etc. 

Proiectul a fost elabo-
rat de Ministerul Culturii, 
în conformitate cu Strate-
gia de dezvoltare a culturii 

„Cultura 2020”, urmând să 

fie supus votului în lectura 
a doua.  
multimedia.parlament.md

În Moldova va fi instituit 
Serviciul de evidență 

și circulație a bunurilor 
culturale mobile 
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&

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Vreau să știu dacă soții pot cere, prin ju-
decată, să fie întreținuți, în cazul în care nu 
se pot întreține singuri. 

M. Dobraia, 
r-nul Dubăsari

Articolul 82 din Codul 
familiei prevede că soţii îşi 
datorează întreţinerea ma-
terială reciprocă. În cazul 
refuzului de a acorda între-
ţinere şi dacă între soţi nu 
există un contract privind 
plata pensiei de întreţinere, 
dreptul de a porni o acţiune 
în instanţa judecătorească 
privind încasarea acesteia 
de la celălalt soţ îl au: 

a) soţul inapt de muncă 
(care a atins vârsta de pen-
sionare sau este invalid de 
gradul I, II sau III) şi care 
necesită sprijin material; 

b) soţia în timpul gravi-
dităţii; 

c) soţul care îngrijeşte 
copilul comun timp de 3 
ani după naşterea acestuia; 

d) soţul care îngrijeşte 
până la vârsta de 18 ani un 
copil comun invalid sau 
care îngrijeşte un copil co-
mun invalid de gradul I din 
copilărie, dacă acest soţ nu 
lucrează şi copilul necesită 
îngrijire. 

Pensia de întreţinere se 
plăteşte persoanelor enu-
merate numai în cazul când 
acestea nu au un venit pro-
priu suficient, iar soţul care 
datorează întreţinere are 
posibilitatea de a o plăti. 

  Potrivit art.83 din ace-
laşi cod, dreptul de a pretin-
de întreţinere de la fostul 
soţ, pe cale judecătorească, 
îl are: 

a) fosta soţie în timpul 
gravidităţii; 

b) fostul soţ, care ne-
cesită sprijin material, ocu-
pat cu îngrijirea copilului 
comun timp de 3 ani după 
naşterea acestuia; 

c) fostul soţ, care nece-
sită sprijin material, ocupat 
cu îngrijirea copilului co-
mun invalid până la vârsta 
de 18 ani sau a copilului 
comun invalid de gradul I 
din copilărie; 

d) fostul soţ, care nece-
sită sprijin material, devenit 
inapt de muncă în timpul 
căsătoriei sau timp de un an 
după desfacerea acesteia; 

e) fostul soţ care necesi-
tă sprijin material şi a atins 
vârsta de pensionare, în ter-
men de cel mult 5 ani din 
momentul desfacerii căsă-
toriei, dacă soţii au fost că-
sătoriţi cel puţin 15 ani. 

Pentru a-l acţiona pe 
fostul soţ în judecată pen-
tru ca acesta să vă plătească 
pensie de întreţinere trebu-
ie să ţineţi cont de prevede-
rile legale menţionate. 

La solicitarea cititorilor t avocatul Dvs. la domiciliu
educaţie juridică

R egulamentul pri-
vind modul de acor-

dare şi plată a concediului 
suplimentar pentru unele 
categorii de persoane, apro-
bat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 1419 din 15 decem-
brie 2006, determină modul 
de acordare şi plată a con-
cediului suplimentar de 14 
zile calendaristice cu păs-
trarea salariului persoanelor, 
care s-au îmbolnăvit şi au 
suferit de boala actinică ca-
uzată de avaria de la C.A.E. 
Cernobâl, invalizilor a că-

ror invaliditate e în legătură 
cauzală cu catastrofa de la 
Cernobâl, în conformitate 
cu Legea nr. 909-XII din 30 
ianuarie 1992 privind pro-
tecţia socială a cetăţenilor 
care au suferit de pe urma 
catastrofei de la Cernobâl, 
precum şi colaboratorilor 
subdiviziunilor de risc de-
osebit care s-au îmbolnăvit 
de boala actinică sau au 
devenit invalizi, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 
575 din 2 septembrie 1992 

,,Cu privire la acordarea de 
înlesniri colaboratorilor 
subdiviziunilor de risc de-
osebit, care s-au îmbolnăvit 
de boala actinică sau au de-
venit invalizi”.

De plata pentru conce-
diul suplimentar beneficiază 
persoanele indicate în arti-
colul 6 din Legea nr.909-XII 
din 30 ianuarie 1992 şi per-
soanele indicate în punctul 
1 din Hotărârea Guvernului 
nr. 575 din 2 septembrie 
1992, şi anume:

a) persoanele care s-au 
îmbolnăvit şi au suferit de 

boala actinică cauzată de 
avaria de la C.A.E. Cerno-
bâl, precum şi invalizii a că-
ror invaliditate e în legătură 
cauzală cu catastrofa de la 
Cernobâl, dintre care fac 
parte:

– persoanele (temporar 
îndreptate sau trimise în de-
legaţie) care au participat la 
lichidarea urmărilor avariei 
în zona de înstrăinare sau la 
alte lucrări la C.A.E. Cer-
nobâl;

militarii, angajaţii – 
organelor Afacerilor Inter-

ne, supuşii militari recrutaţi 
în cantonamente speciale, 
cei care şi-au satisfăcut în 
perioada dată serviciul în 
Forţele Armate, în trupele 
şi organele Comitetului 
pentru Securitatea Statului, 
în trupele de interne şi cele 
de căi ferate, în alte forma-
ţiuni şi au fost antrenaţi la 
lucrări de lichidare a urmă-
rilor avariei în zona de în-
străinare sau la alte lucrări 
la C.A.E. Cernobâl;

persoanele care au – 
venit în anul 1986 din zona 
de înstrăinare şi au dobân-
dit cetăţenia Republicii 
Moldova;

a) persoanele (temporar 
îndreptate sau trimise în de-
legaţie) care au participat în 
anii 1986-1987 la lucrările 
de lichidare a urmărilor ava-
riei de la C.A.E. Cernobâl, 
în zona de înstrăinare, pre-
cum şi militarii, lucrătorii 
organelor Afacerilor Inter-
ne, supuşii militari recrutaţi 
în cantonamente speciale, 
acei care şi-au satisfăcut în 
această perioadă serviciul 

în Forţele Armate, în trupe-
le şi organele Comitetului 
pentru Securitatea Statului, 
în trupele de interne şi cele 
de căi ferate, în alte forma-
ţiuni militare şi care au în-
deplinit lucrări de lichidare 
a urmărilor avariei în cauză 
în zona de înstrăinare; 

b) persoanele (tempo-
rar îndreptate sau trimise 
în delegaţie) care au par-
ticipat în anii 1988-1990 
la lucrările de lichidare 
a urmărilor avariei de la 
C.A.E. Cernobâl, în zona 
de înstrăinare, precum şi 
militarii, recrutaţi în canto-
namente speciale, a cei care 
şi-au satisfăcut în această 
perioadă serviciul în For-
ţele Armate, în trupele şi 
organele Comitetului pen-
tru Securitatea Statului, în 
trupele de interne şi cele 
de căi ferate, în alte forma-
ţiuni militare şi care au în-
deplinit lucrări de lichidare 
a urmărilor avariei în cauză 
în zona de înstrăinare;

c) colaboratorii subdi-
viziunilor de risc deosebit 
(militarii şi angajaţii civili 
din rândurile Forţelor Ar-
mate ale fostei U.R.S.S., ale 
trupelor şi organelor Minis-
terului Securităţii Naţionale, 
trupelor interne, trupelor de 
căi ferate şi ale altor forma-
ţiuni militare, din rândurile 
personalului de conducere 
şi ale efectivului de rând 
ale organelor afacerilor in-
terne) care s-au îmbolnăvit 
de boala actinică sau au de-
venit invalizi şi au participat 
nemijlocit la: 

– experimentarea armei 
nucleare în atmosferă şi a 
substanţelor radioactive de 
luptă, la aplicaţiile în ca-
drul cărora a fost folosită o 
astfel de armă, până la data 
încetării reale a acestor ex-
perimente şi aplicaţii;

experimentările sub-– 
terane ale armei nucleare în 
condiţiile unor niveluri de 
radiaţie depăşite şi ale altor 
factori distructivi ai armei 
nucleare;

asamblarea armei nu-– 

cleare (efectivele unor sub-
diviziuni);

lichidarea avariilor – 
la instalaţiile nucleare ale 
navelor de suprafaţă şi sub-
marinelor, precum şi la alte 
obiective militare;

experimentările sub-– 
terane ale armei nucleare, 
executarea şi asigurarea 
lucrărilor de colectare şi 
îngropare a substanţelor ra-
dioactive.

Plata pentru concediul 
suplimentar se stabileşte de 
către angajator pe baza ce-
rerii depuse de către benefi-
ciar, cu condiţia prezentării 
documentelor necesare. La 
cerere, urmează a fi anexa-
te, obligatoriu, următoarele 
documente în copie:

buletinul de identita-– 
te, care confirmă cetăţenia 
Republicii Moldova;

legitimaţia de partici-– 
pare la lichidarea consecin-
ţelor avariei de la Cernobâl;

certificatul eliberat de – 
Consiliul republican de ex-
pertiză medicală a vitalităţii 
ce confirmă că stabilirea 
invalidităţii este cauzată de 
avaria de la Cernobâl;

legitimaţia de colabo-– 
rator al subdiviziunilor de 
risc deosebit.

Cererea, împreună cu 
documentele menţionate 
supra, se depune la locul 
de muncă până la 31 de-
cembrie al anului respectiv. 
Angajatorul calculează, în 
termen de 3 zile de la data 
primirii cererii, suma nece-
sară pentru plata concediului 
suplimentar, conform Mo-
dului de calculare a salariu-
lui mediu, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 426 din 
26 aprilie 2004. Certificatul 
pentru fiecare beneficiar, 
autentificat în modul stabi-
lit, cu specificarea datelor 
personale ale beneficiarului, 
numărul buletinului de iden-
titate, numărul legitimaţiei, 
suma necesară pentru plata 
concediului suplimentar şi 
copia ordinului de acordare 
a concediului suplimentar se 
eliberează solicitantului. 

Concediul suplimentar 
pentru unele categorii de persoane

P rima ședință a grupu-
lui de lucru din seria 

de ateliere planificate pentru 
această toamnă de către Mi-
nisterul Justiției și Agenția 
ONU pentru Combaterea 
Drogurilor și Criminalității 
(UNODC) a avut loc re-
cent. Mecanismul de reinte-
grare în societate a foștilor 
deținuți prevede cooperarea 
dintre instituții și organizații 
necomerciale în următoarele 
dimensiuni de intervenție:

1. asistența în găsirea 
unui loc de trai, locuințe de 
tranziție și sprijin financi-
ar;

2. asistența în găsirea 
unui loc de muncă și reve-
nirea pe piața muncii;

3. accesul la servicii de 
sănătate și servicii sociale;

4. intervențiile privind 
abuzul de substanțe și pro-
grame de schimbare a com-
portamentului criminal;

5. monitorizarea și 
supravegherea foștilor 
deținuți;

6. suportul familial, în-
toarcerea și integrarea în 
societate.

„Reintegrarea în soci-
etate a persoanelor libe-
rate din detenție nu este 

doar responsabilitatea 
sistemului penitenciar 
sau de probațiune. Toa-
te instituțiile statului și 
organizațiile relevante tre-

buie să contribuie în acest 
proces, astfel încât probabi-
litatea de recidivă a foștilor 
deținuți să fie în scădere”, 
a menționat secretara de 

stat a Ministerului Justiției 
Nadejda Burciu.

În cadrul ședinței, a fost 
prezentat modelul suedez 
al penitenciarelor de tip 
deschis și pregătirea pro-
gresivă de eliberare, ceea 
ce presupune că persoana 
condamnată progresează 
de la un regim de detenție 
mai strict, către unul mai 
blând, existând astfel o 
adaptare graduală a per-
soanei cu viața în libertate, 
aspect care nu se aplică în 
sistemul execuțional-penal 
autohton.

Din aproximativ o mie 
de persoane condamnate, 

liberate din detenție, pe 
parcursul anului 2021, doar 
128 au fost asistați în găsi-
rea unui loc de muncă, din 
care doar opt persoane au 
fost încadrate în câmpul 
muncii, iar 17 au asistat 
pentru identificarea unui 
spațiu locativ, dintre care 
doar șase au fost plasate în 
centre de plasament tempo-
rar. În acest sens, Ministe-
rul Justiției își propune să 
eficientizeze interacțiunea 
dintre instituții și procesul 
de asistență, astfel încât nu-
mărul persoanelor asistate 
să crească.

justice.gov.md

A demarat seria de ateliere de lucru pentru 
perfecționarea mecanismului de reintegrare socială 

a persoanelor eliberate din detenție
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R ecent, secretarul de stat al 
Ministerului Afacerilor 

Interne (MAI) Daniella Misail-
Nichitin a făcut parte din delegația 
Republicii Moldova, care s-a aflat 
într-o vizită de studiu în Statele 
Unite ale Americii. 

Scopul vizitei a constat în ex-
plorarea bunelor practici ale SUA 
privind combaterea exploatării se-
xuale online a copiilor, precum și 
preluarea celor mai bune abordări 
privind cadrul normativ de regle-
mentare, mecanismele de raportare 
și eliminare a materialelor privind 
abuzul sexual asupra copiilor de 
pe internet, dar și măsurile efici-
ente de efectuare a investigațiilor 
orientate către victime și urmări-
rea penală, pentru a promova un 
răspuns național consolidat.

Acest lucru va contribui 
la elaborarea unor mecanisme 
naționale sustenabile, care vor 
spori nivelul de protecție a co-
piilor din Republica Moldova în 
mediul online.

Secretarul de stat a participat 
la atelierele celei de-a 34-a ediții 
a conferinței anuale „Crimes 
Against Children” – cel mai pre-
stigios forum anual în domeniul 
crimelor comise față de copii, dar 
și la un șir de întrevederi bilate-
rale cu instituții și organizații spe-
cializate în domeniul combaterii 
exploatării sexuale a copiilor în 
mediul online. 

În cadrul conferinței, au fost 
prezentate cercetări și experiențe 
din diferite țări (SUA, Irlanda, 
Olanda, Australia etc.) în dome-
niul investigațiilor polițienești a 
diferitelor platforme pe care sunt 
materiale cu abuz sexual a copi-
ilor (MASC),  instrumentele fo-
losite pentru identificarea MASC, 
dar și identificarea victimelor care 
sunt prioritar referite serviciilor 

specializate pentru asistența copi-
ilor exploatați sexual. 

O altă componentă amplă a 
conferinței a constat în înțelegerea 
profilului autorilor din perspecti-
va urmăririi penale sau atragerii 
la răspundere a acestora și care 
este coraportul dintre cei care sto-
chează și adună MASC și viitorii 
abuzatori ai copiilor. Studiile pre-
zentate denotă că 60% din cei care 
dețin și transmit MASC au abuzat 
copiii și în mediul offline, până a 
fi identificați. 

În cadrul întrevederilor bi-
laterale, Daniella Misail-Nichi-
tin a avut ocazia să discute cu 
reprezentanți ai Departamentului 
de Justiție, Procuraturii și ai De-

partamentului de Poliție, fiind 
abordată investigarea eficientă și 
urmărirea penală a cazurilor de 
exploatare și abuz sexual online 
asupra copiilor, precum și proce-
durile de asigurare a protecției co-
piilor în timpul investigației.

La ședința cu specialiștii 
Centrului de Advocacy pentru 

Copii din Dallas și Centrului 
Național pentru Copii Dispăruți 
și Exploatați a fost discutată ac-
tivitatea CyberTipline (sistemul 
centralizat de raportare a exploa-
tării online a copiilor), analiza 
imaginilor și eliminarea materia-
lelor privind abuzul sexual asupra 
copiilor.

Totodată, la întrevederea 
cu reprezentanții Centrului 
Internațional pentru Copii 
Dispăruți și Exploatați (ICMEC), 
a fost discutată perspectiva sem-
nării unui acord de colaborare cu 
MAI, în perioada imediat următoa-
re, care să prevadă suportul pentru 
crearea mecanismului de raporta-
re a materialelor cu abuz sexual a 

copiilor (sistemul CyberTipline) 
și consolidarea capacităților echi-
pelor de intervenție pentru a orga-
niza un răspuns eficient la cazurile 
de exploatare online a copiilor, 
precum și de a documenta, inves-
tiga și examina cazurile de MASC 
prin metode inovatoare. 

mai.gov.md

Copiii din Republica Moldova 
vor fi mai protejați de abuzurile online 

M inistrul Justiției Sergiu 
Litvinenco s-a întâlnit 

recent cu Richard Nephew, co-
ordonator privind combaterea 
corupției la nivel mondial, din 
cadrul Departamentului de Stat 
al SUA, care a venit în vizită la 

Ministerul Justiției, împreună cu 
ambasadorul SUA, E.S. Kent. D. 
Logsdon. În cadrul discuției, mi-
nistrul Justiției a mulțumit Guver-
nului SUA pentru susținerea și tot 
suportul oferit întru reformarea 
sistemului de justiție și lupta îm-
potriva corupției.

De asemenea, Sergiu Litvi-
nenco l-a informat pe Richard 
Nephew despre reformele lan-
sate de Ministerul Justiției: 
pre-vettingul, reformarea Curții 
Supreme de Justiție, evaluarea 
extraordinară a judecătorilor și 
procurorilor, modificarea cadru-
lui legislativ pentru a debloca 
anumite procese care ar facilita 
finalizarea dosarelor, pedepsirea 

persoanelor vinovate și confisca-
rea averilor obținute prin acte de 
corupție. „Îmi exprim convinge-
rea că putem miza și în continua-
re la o colaborare constructivă cu 
SUA și instituțiile sale întru re-
alizarea acțiunilor orientate spre 

curățarea sistemului de justiție, 
fortificarea instituțiilor de drept 
și consolidarea statului de drept”, 
a spus ministrul Justiției.

Cu ocazia acestei întâlniri, mi-
nistrul Litvinenco și ambasadorul 
Logsdon au semnat Memorandu-
mul de înțelegere între Ministe-
rul Justiției și Ambasada Statelor 
Unite ale Americii la Chișinău, 
care vizează, în special, colabo-
rarea cu un consilier superior în 
Justiție al Ambasadei. Suportul 
acordat va ține de implementarea 
priorităților din justiție și facilita-
rea acordării asistenței tehnice, de 
instruire și de expertiză din partea 
SUA.

 justice.gov.md

Memorandum de înțelegere 
întru susținerea reformelor 

din justiție 

CNPAC a demarat un proces amplu de 
negociere și semnare a acordurilor bilaterale 
de cooperare cu fiecare autoritate publică 
locală din zona de Nord, cu scopul de a 
asigura funcționarea eficientă a serviciului 
de tip Barnahus și consolidarea colaborării 
Centrului regional de asistență integrată 
copiilor victime/martori ai infracțiunilor 
Nord cu autoritățile relevante din zona de 
deservire.

De asemenea, pentru asigurarea 
examinării medicale și medico-legale a 
copiilor victime a infracțiunii în cadrul 
Centrului,  au fost demarate negocieri și 
cu Instituția Medico-Sanitară Publică din 
mun. Bălți, dar și cu Centrul de Medicină 
Legală. Scopul acestor acorduri constă în 
crearea cadrului practic de cooperare între 
părți, în vederea asigurării accesului 
copiilor victime/martori ai infracțiunilor 
din zona de deservire la servicii specializate 
acordate de către Centrul regional de 
asistență integrată copiilor victime/
martori ai infracțiunilor Nord, amplasat în 
municipiul Bălți. 

Până în prezent, Centrul a încheiat 
acorduri de colaborare cu Consiliul 
municipal Bălți și autoritățile raionale din 
Dondușeni, Drochia, Fălești, Râșcani și 
Glodeni. Potrivit acestor acorduri, 
părțile s-au angajat să facă schimb de 

informații și să colaboreze în cadrul 
echipelor multidisciplinare pentru ca acei 
copii, care sunt victime ori martori ai 

infracțiunilor, să beneficieze neîntârziat de 
asistență specializată în cadrul Centrului.  

 „Apreciem deschiderea din partea 

autorităților publice locale de a coopera 
pe acest segment de referință. Cu fiecare 
acord semnat facilităm accesul copiilor 
victime sau martori ai infracțiunilor 
la servicii specializate, servicii care 
au fost concepute pentru a nu admite 
retraumatizarea și victimizarea copilului 
atunci când intră în contact cu sistemul 
de justiție penală”, a menționat managera 
Centrului de tip Barnahus Carolina 
Bagrin. 

Centrul regional de asistență integrată 
a copiilor victime/martori ai infracțiunilor 
Nord a fost creat de către Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, în colaborare 
cu Centrul Național de Prevenire a 
Abuzului față de Copii (CNPAC), cu 
suportul financiar al Fundației World 
Childhood, Fundației OAK, Fundația 
Est-Europeană și Fundației ERIKS 
Development Partner. Totodată, Uniunea 
Europeană, prin intermediul Fundației 

,,Soros Moldova”, a asigurat dotarea 
Centrului cu mobilier și amenajarea 
spațiilor prietenoase copilului, dar și cu 
suport tehnic necesar pentru acreditarea 
serviciului creat, suport oferit în cadrul 
proiectului „Organizațiile societății 
civile acționează pentru Servicii sociale 

mai bune”. 
cnpac.md

Centrul regional de asistență integrată a copiilor 
victime/martori ai infracțiunilor Nord, de tip Barnahus, își consolidează 

relațiile de colaborare intersectorială
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Citaţii în judecată
Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Muntean Victor, dom.: r-
nul Florești, s. Vărvăreuca, pentru data de 11 octombrie 2022, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135, bl. 1, sala nr. 7), în calitate de pârât, în cauza civilă, 
la cererea de chemare în judecată depusă de Muntean Veroni-
ca, împotriva lui Muntean Victor privind desfacerea căsătoriei, 
stabilirea domiciliului copilului minor și încasarea pensiei de 
întreținere.

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

Judecător  Steliana Lazari
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lozinschi Oleg, cu ultimul 
dom.: r-nul Orhei, s. Vatici, pentru data de 3 octombrie 2022, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135, bl. 1, sala nr. 11), în calitate de pârât, în cauza civilă, 
la cererea de chemare în judecată depusă de Lozinschi Doina, 
împotriva lui Lozinschi Oleg privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Alexandra Romanaș
www

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, solicită prezentarea 
cet. Darii Marcel, pentru data de 5 octombrie 2022, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (or. Dondușeni, str. 31 August 1989, nr. 
19, sala de ședințe nr. 1), în calitate de pârât, în cauza civilă, 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Curarari Viori-
ca, către Darii Marcel privind stabilirea domiciliului copilului 
minor comun.

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

Judecător  Lilia Țurcan
www

La Judecătoria Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, sala de ședințe nr. 804), se 
află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, 
cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL 
„Magda Tur”, către Cotașov Valerii și Grigorenco Leontie. 

Se propune cet-lor Cotașov Valerii și Grigorenco Leontie 
de a prezenta referința cu răspunsul la pretențiile formulate de 
reclamant și probe aduse împotriva fiecărei revendicări, înter-
men de 30 de zile de la data publicării citării publice.

Judecător  Livia Mitrofan
www

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea 
cet. Rementov Avel, dom.: r-nul Briceni, s. Trestieni, viza de 
reședință: r-nul Briceni, s. Caracușenii Vechi, pentru data de 17 
octombrie 2022, ora 8.20, la şedinţa de judecată (or. Briceni, 
str. Independenței, nr. 5, sala nr. 5), în calitate de pârât, în ca-
uza civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN 
„Mogo Loans” SRL (mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă, nr. 20/A) 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ghenadie Comerzan
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nani Andrei, dom.: mun. 
Orhei, str. Doina, nr. 18, pentru data de 18 octombrie 2022, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135, bl. 2, sala nr. 9), în calitate de pârât, în cauza civilă, 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Baciu Snejana, 
către Nani Andrei privind modificarea cuantumului pensiei de 
întreținere.

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

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Buzdugan Iurie, dom.: 
mun. Orhei, s. Isacova, pentru data de 25 octombrie 2022, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 
135, bl. 2, sala nr. 9), în calitate de pârât, în cauza civilă, la ce-
rerea de chemare în judecată înaintată de Curecheru Victoria, 
către Buzdugan Iurie privind desfacerea căsătoriei și stabilirea 
domicliului copilului minor.

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

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Anenii Noi, sediul central, solicită prezentarea 
cet. „Alfa Collect” SRL, IDNO 1015600005316, sediul: or. 
Anenii Noi, str. Chișinăului, nr. 65, pentru data de 3 noiem-
brie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Anenii Noi, str. 
Mărțișor, nr. 15, bir. 4), în calitate de pârât, în cauza civilă, la 
cererea depusă de „Moldasig” SA, către „Alfa Collect” SRL 
privind anularea contractului de cesiune.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs.
Judecător                 Andrei Cașcaval

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 

art.108 alin.(3) CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lilia Na-
zarie, pentru data de 12 octombrie 2022, ora 9.00, la ședința de 
judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir. 805), în calitate de pârât, în cauza civilă intentată la cere-
rea de chemare în judecată depusă de Vasile Bujac, împotriva 
Liliei Nazarie privind desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 
Judecător  Andrei Ojoga

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru (bd. Ştefan cel Mare 

şi Sfânt, nr. 162), comunică cet-lor: Eni Ludmila și Mereuță 
Tatiana despre cererea de chemare în judecată depusă de SA 
„Apă-Canal” Chișinău, împotriva Liudmilei Eni și Tatianei 
Mereuță (Pleșca) privind încasarea în mod solidar a datoriei și 
a cheltuielilor de judecată. 

În termen de 30 de zile de la data publicării avizului respec-
tiv, pârâții pot prezenta instanței judecătorești și reclamantului 
o referință, precum și copii ale înscrisurilor necesare.

Se explică că neprezentarea referinței în termenul indicat 
nu împiedică soluționarea cauzei în baza materi alelor anexate 
la dosar. 

Judecător  Andrei Ojoga
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet. Tyukina Rodika, pentru data de 29 septembrie 2022, ora 
10.00, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 319, et. 3), în calitate de copârât, în 
cauza civilă nr. 2-22791/2021, intentată de Cucu Ștefan, către 
Primăria com. Grătiești și Onică Afanasie, copârâți Bîrcă Li-
lia, Caraman Maia și Tyukina Rodika, inervenient accesoriu 
Agenția Servicii Publice privind radierea înscrierilor din Re-
gistrul bunurilor imobile.

Judecător  Igor Pulbere
www

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea cet. 
Gojan Veaceslav, a.n. 26.08.1963, dom.: s. Colicăuți, r-nul Bri-
ceni, pentru data de 3 noiembrie 2022, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (or. Briceni, str. Independenței, nr. 5, sala nr. 2), în 
calitate de pârât, în legătură cu examinarea cererii de chemare 
în judecată depusă de BC „Moldova-Agroindbank” SA, mun. 
Chișinău, împotriva SRL „Fagos-Prim” și Gojan Veaceslav 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Aurelia Andronache
www

Judecătoria Bălți, sediul Fălești, solicită prezentarea cet. 
Ciugureanu Petru, a.n. 05.04.1993, dom.: r-nul Sângerei, s. 
Dumbrăvița, de facto, r-nul Sângerei, s. Valea lui Vlad, pentru 
data de 27 octombrie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(or. Fălești, str. 1 Mai, nr. 14, bir. nr. 4), în calitate de pârât, 
la examinarea cauzei civile intentată la cererea de chemare în 
judecată depusă de Ciugureanu Cristina, împotriva lui Ciugu-
reanu Petru privind desfacerea căsătoriei și încasarea pensiei 
de întreținere a copilului minor.

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

Judecător  Lilia Trocin
www

La Judecătoria Cahul, sediul central (or. Cahul, str. M. Frun-
ze, nr. 62, bir. 6),  se află pe rol cauza civilă nr. 2-1293/2022, 
la cererea depusă de „MPC Finance” SRL, către Caitaz Lilia, 
dom.: s. Zârnești, r-nul Cahul privind încasarea datoriei. Do-
sarul va fi examinat în procedura de examinare a cererilor cu 
valoare redusă, fără participarea părților.

Pentru soluționarea cauzei, se propune pârâtului să pre-
zinte, în termen de 30 de zile, instanței judecătorești și recla-
mantului o referință, precum și probe, copii ale înscrisurilor 
necesare. 

Pârâtul poate depune și o cerere reconvențională, dacă 
valoarea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea ad-
misibilă și condițiile legate de exercitare a cererii inițiale cu 
valoare redusă.

În cazul neprezentării unor astfel de probe, pricina va fi 
examinată în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător                 Leonid Turculeț
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Strai-
stari Tatiana că pe rolul instanței se află spre examinare, în 
procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la 
acțiunea ÎMGFL nr. 9, din Chișinău, în procedura falimentului, 
către Straistari Tatiana privind încasarea datoriei și încasarea 
taxei de stat.

Totodată, se explică cet. Straistari Tatiana despre obligația 
de a prezenta referința scrisă privind acțiunea reclamantului și 
toate probele necesare, în termen de 30 de zile de la comunica-
rea cererii de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei 
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 610).

Se explică pârâtului că procedura este scrisă și în lipsa păr-
ţilor. 

Judecător  Tatiana Sîrcu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, informează cet. Gherciu Boris, dom.: mun. 
Chișinău, s. Grătiești, str. Prieteniei, nr. 8, apt. 37, că pe rolul 
instanței vizate (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, et. 7, sala nr. 720) se află spre examinare cauza civilă, 
la acțiunea SRL „Panelectro”, împotriva SA „Vitamine”, Gher-
ciu Boris privind încasarea datoriei, a dobânzii de întârziere 
și a cheltuielilor de judecată (în procedură scrisă, fără citarea 
părților). Pârâtul este în drept să ia cunoștință de materialele 
cauzei și să depună referință în termen de 30 de zile din data 
publicării avizului.

Judecător  Natalia Lupașcu

www
Judecătoria Ungheni, sediul central (mun. Ungheni, str. 

Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Cotic Mihail, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut pe adresa: r-nul Nisporeni, s. Bolțun, 
că pe rolul instanței se află spre examinare, fără participarea 
părților, cauza civilă nr. 2-1344/2022, la cererea de chemare în 
judecată depusă de OCN „B&B ONE Credit” SRL, către Cotic 
Mihail privind încasarea datoriei.

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și pro-
bele de care dispune referitor la cauză, în termen de 30 de zile 
din data publicării prezentului anunț. 

Judecător  Mariana Stratan
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni (or. Glodeni, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 7, bir.2), aduce la cunoștință cet. Gavriliuc 
Igor, dom.: s. Brânzeni, r-nul Glodeni, că pe rolul instanței se 
află spre examinare cererea de chemare în judecată înaintată 
la data de 19 august 2022, de către SC „Brawal” SRL, către 
Gavriliuc Igor privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de 
judecată, acceptată în procedura cererilor cu valoare redusă, 
care este scrisă și în lipsa părților.

Se informează pârâtul Gavriliuc Igor că, în termen de 30 de 
zile din data publicării avizului, dânsul este în drept să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare, în caz contrar, acțiunea va fi 
examinată în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător                 Cristina Rîmari
www

Curtea de Apel Chișinău solicită prezentarea cet. Vîntu 
Irina Victor, dom.: r-nul Strășeni, s. Recea, pentru data de 27 
octombrie 2022, ora 16.00, la ședința de judecată, în incinta 
Curții de Apel Chișinău (str. Teilor, nr. 4, sala nr. 9, et. 2), unde 
va avea loc examinarea cererii de apel înaintată de apelantul 
SA „Moldtelecom”, împotriva Hotărârii Judecătoriei Strășeni, 
sediul central, din 20.04.2022, în pricina civilă, la cererea de 
chemare în judecată înaintată SA „Moldtelecom”, către Vîntu 
Irina privind încasarea datoriei bănești și a cheltuielilor de ju-
decată.

Judecător  Ana Panov
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Flo-
ria Aleksandr că pe rolul instanței se află spre examinare, în 
procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la 
acțiunea SA „Moldasig”, către Floria Aleksandr privind înca-
sarea despăgubirii de asigurare și a cheltuielilor de judecată.

Totodată, se explică cet. Floria Aleksandr despre obligația 
de a prezenta referința scrisă privind acțiunea reclamantului și 
toate probele necesare, în termen de 30 de zile de la comunica-
rea cererii de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei 
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 610).

Se explică pârâtului că procedura este scrisă și în lipsa păr-
ţilor. 

Judecător  Tatiana Sîrcu
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, comunică pârâtului Oleg Cotruța, cu ultimul dom. cunos-
cut: mun. Orhei, str. M. Sadoveanu, nr. 24B, apt. 30, despre 
examinarea, în procedura cererilor cu valoare redusă, a cauzei 
civile nr. 2-1865/2022, intentată la cererea depusă de ÎM „Ser-
vicii Comunal-Locative” Orhei, împotriva cet. Oleg Cotruța 
privind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de ju-
decată.

Se informează pârâtul că, în termen de 30 de zile calculat 
din momentul publicării prezentei citații, trebuie să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului că, în cazul în care nu va depune 
referința în termenul acordat, soluționarea cererii se va face în 
baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, comunică copârâților: Jana Cerap și Victor Cerap, cu ul-
timul dom. cunoscut: mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 5/56, 
despre examinarea, în procedura cererilor cu valoare redusă, 
a cauzei civile nr. 2-1864/2022, intentată la cererea depusă de 
ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei, împotriva Janei Cerap 
și Victor Cerap privind încasarea datoriei și compensarea chel-
tuielilor de judecată.

Se informează copârâții că, în termen de 30 de zile calculat 
din momentul publicării prezentei citații, trebuie să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare.

Se explică copârâților că, în cazul în care nu vor depune 
referința în termenul acordat, soluționarea cererii se va face în 
baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Drochia, sediul cental, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Foca Serghei, 
dom.: s. Sofia, r-nul Drochia, pentru data de 21 noiembrie 
2022, ora 13.30, la ședința de judecată (or. Drochia, str. 31 
August, nr. 7, of. 13, sala nr. 4), în calitate de pârât, în cauza 
civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată de Foca Ana, 
către Foca Serghei privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Victoria Robu
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www
Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, comunică copârâților Natalia Cebanu și Valentin Ceba-
nu, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Orhei, str. Zemțov, nr. 36, 
despre examinarea, în procedura cererilor cu valoare redusă, 
a cauzei civile nr. 2-1868/2022, intentată la cererea depusă de 
ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei, împotriva Nataliei 
Cebanu și Valentin Cebanu privind încasarea datoriei și com-
pensarea cheltuielilor de judecată.

Se informează copârâții că, în termen de 30 de zile calculat 
din momentul publicării prezentei citații, trebuie să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare.

Se explică copârâților că, în cazul în care nu vor depune 
referința în termenul acordat, soluționarea cererii se va face în 
baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, comunică pârâtului Marin Arap, cu ultimul dom. cunos-
cut: mun. Orhei, str. Miron Costin, nr. 22, despre examinarea, 
în procedura cererilor cu valoare redusă, a cauzei civile nr. 
2-1942/2022, intentată la cererea depusă de „Metical” SRL, 
împotriva cet. Marin Arap privind încasarea datoriei și com-
pensarea cheltuielilor de judecată.

Se informează pârâtul că, în termen de 30 de zile, calculat 
din momentul publicării prezentei citații, trebuie să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului că, în cazul în care nu va depune 
referința în termenul acordat, soluționarea cererii se va face în 
baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina (or. Rezina str. Voluntari-
lor, nr. 3, sala nr. 5), solicită prezentarea cet. Leancă Grigore, 
dom.: r-nul Rezina, s. Cogâlniceni, în legătură cu examinarea 
cauzei civile, la cererea de chemare în judecată înaintată de 
„Magda-Tur” SRL, împotriva cet. Leancă Grigore privind în-
casarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se explică cet. Leancă Grigore că, din momentul publicării 
prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 
30 de zile, să primească copia cererii de chemare în judeca-
tă și a înscrisurilor anexate la ea, termen în care ultimul are 
dreptul de a prezenta intanței judecătorești și reclamantului o 
referință, copii ale înscrisurilor necesare, precum și o cerere 
reconvențională, în condițiile art.172 și 173 Cod de proce-
dură civilă, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu 
depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 
a cererii inițiale cu valoare redusă.

Se explică cet. Leancă Grigore că neprezentarea referinței, 
precum și a copiilor înscrisurilor necesare, în termen de 30 
de zile din momentul publicării prezentului aviz, duce la 
soluționarea cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără 
convocarea părților în ședință de judecată.

Judecător  Dorina Cebanița
www

Judecătoria Drochia, sediul cental, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mațco Cristian, 
dom.: s. Petreni, r-nul Drochia, pentru data de 24 octombrie 
2022, ora 13.30, la ședința de judecată (or. Drochia, str. 31 Au-
gust, nr. 7, of. 13, sala nr. 4), în calitate de pârât, în cauza civi-
lă, la cererea de chemare în judecată înaintată de Mațco Dina, 
către Mațco Cristian, intervenient accesoriu Direcția Asistență 
Socială și Protecție a Familiei Drochia privind modificarea 
cuantumului pensiei de întreținere a copilului minor.

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

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Strășeni, sediul Сălărași, în conformitate cu 
art.100, 108 și art.2762 alin.(3) CPC al RM, comunică cet. Bru-
mărel Serghei, dom.: r-nul Călărași, s. Onișcani, despre exami-
narea cauzei civile intentată la cererea de chemare în judecată 
depusă de SRL „Nagoltrans”, către Brumărel Serghei privind 
încasarea datoriei, unipersonal și în cadrul ședinței de judeca-
tă, stabilită fără participarea părților, care va fi desfășurată în 
cadrul Judecătoriei Strășeni, sediul Călărași (or. Călărași, str. 
Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 9), în termen de 30 de zile de 
la comunicarea publică a acțiunii, dată care se calculează de la 
data publicării într-un ziar republican sau local mai răspândit. 

Se comunică pârâtului că este în drept să prezinte până la 
data respectivă, pe adresa Judecătoriei Strășeni, sediul Călărași 
și reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor 
anexate și poate depune o cerere reconvențională, în condițiile 
art.172 și 173 CPC, doar dacă valoarea acțunii reconvenționale 
nu depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exer-
citare a cererii inițiale cu valoare redusă, precum și că ambele 
părți sunt în drept de a înainta cerere scrisă privind examinarea 
cererii în ședință publică, iar dacă după ce a fost comunica-
tă cererea de chemare în judecată pârâtul nu depune referință, 
precum și ambele părți nu înaintează cerere scrisă privind exa-
minarea cererii în ședință publică, soluționarea cererii se va 
face în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător  Elena Lupan

www
Judecătoria Strășeni, sediul Сălărași, în conformitate cu 

art.100, 108 și art.2762 alin.(3) CPC al RM, informează cet. 
Stratan Larisa, cu ultimul dom. cunoscut: or. Călărași, strade-
la 1, Bojole, nr. 10, despre examinarea cauzei civile intentată 
la acțiunea reclamantului „Uion Just” SRL, împotriva cet. 
Stratan Larisa privind încasarea datoriei în mărime totală de 
5954,81 lei.

Se comunică pârâtului că cauza va fi examinată în pro-
cedura cererilor cu valoare redusă, în procedură scrisă, fără 
citarea participanților la proces.

Pârâtul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de 
la data comunicării publice, pe adresa Judecătoriei Strășeni, 
sediul Călărași (or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, nr. 153, 
bir. 1), dar și reclamantului o referință, precum și toate pro-
bele necesare, în două exemplare de copii ale acesteia și ale 
înscrisurilor anexate. În cazul nedepunderii referinței în ter-
menul stabilit de instanță, pârâtul este decăzut din dreptul de 
a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza 
va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător  Valeriu Arhip
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cuzina Ludmila, 
dom.: s. Cihoreni, r-nul Orhei, pentru data de 25 octombrie 
2022, ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135, bl. 2, sala nr. 9), în calitate de pârât, în cauza 
civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată de Epure 
Nicolae, către Cuzina Ludmila privind modificarea cuantu-
mului pensiei de întreținere.

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

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Bălți, sediul Fălești, informează pârâtului Be-
jenari Victor, a.n. 09.10.2000, dom.: or. Fălești, str. Bălțiului, 
nr. 1, apt. 13, că, în termen de 30 zile de la data publicării 
prezentului aviz, urmează să se prezinte la Judecătoria Bălți, 
sediul Fălești (or. Fălești, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 2), pentru a 
primi copia cererii de chemare în judecată depusă de OCN 
„Credit Bun” SRL, în contradictoriu cu Bejenari Victor pri-
vind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de jude-
cată, cu înscrisurile anexate la ea, fiind în drept să depună o 
referință și probe scrise care confrimă obiecțiile sale. În caz 
contrar, instanța va soluționa litigiul în baza materialelor din 
dosarul cauzei.

Judecător  Radu Holban
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet. Gurițanu Liviu, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Râșcani, 
s. Hiliuți, pentru data de 20 octombrie 2022, ora 10.00, la 
ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 921, et. 9), în legătură cu examinarea cere-
rii de chemare în judecată depusă de către avocatul Veaceslav 
Nemerenco, în interesele Angelei Cereș, împotriva lui Liviu 
Gurițanu privind recunoașterea dreptului de proprietate per-
sonală asupra bunului imobil. 

Judecător           Petru Harmaniuc
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezenta-
rea cet. Maximova Natalia, cu ultimul dom. cunoscut: mun. 
Chișinău, str. Paris, nr. 34/2, pentru data de 29 noiembrie 
2022, ora 10.00, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 620), în calitate de per-
soană interesată, la examinarea cererii înaintată de Știrbu 
Leonora, persoană interesată Maximova Natalia privind con-
statarea faptului. 

Judecător           Natalia Mămăligă
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (mun. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Dîrzu Oxana, cu 
ultimul dom. cunoscut pe adresa: r-nul Ungheni, s. Bușila, 
că pe rolul instanței se află spre examinare, fără participarea 
părților, cauza civilă nr. 2-2710/2022, la cererea de chemare 
în judecată depusă de OCN „Creditbun” SRL, către Dîrzu 
Oxana privind încasarea datoriei.

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și pro-
bele de care dispune referitor la cauză, în termen de 30 de zile 
din data publicării prezentului anunț. 

Judecător  Mariana Stratan
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina (or. Rezina str. Volun-
tarilor, nr. 3, sala de ședințe nr. 3), solicită prezentarea cet. 
Macovei Ion, a.n. 18.06.2003, cu ultimul dom.: s. Saharna, 
r-nul Rezina, în calitate de pârât, în legătură cu examinarea 
cauzei civile, la cererea de chemare în judecată înaintată de 
către SC „Brawal” SRL, împotriva lui Macovei Ion privind 
încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se explică pârâtului Macovei Ion că, din momentul pu-
blicării prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în 
termen de 30 de zile, să primească copia cererii de chemare 
în judecată și a înscrisurilor anexate la ea și să prezinte o 
referință.

În caz de neprezentare a referinței, cauza va fi examinată 
în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părților 
în ședința de judecată.

Judecător  Ivan Parii

www
Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. 

Testemițanu, nr. 2), solicită prezentarea cet. Obreja Valeriu, 
domiciliul: s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir, în calitate de pâ-
rât, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-518/2022, la 
cererea de chemare în judecată înaintată de OCN „Creditbun” 
SRL, împotriva cet. Obreja Valeriu privind încasarea datoriei, 
ca cerere cu valoare redusă, în procedură scrisă. 

Se explică pârâtului Obreja Valeriu că, din momentul pu-
blicării prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în ter-
men de 30 de zile, să primească copia cererii de chemare în 
judecată și a înscrisurilor anexate la ea, termen în care ultimul 
are dreptul de a prezenta instanței judecătorești și reclaman-
tului o referință, copii ale înscrisurilor necesare, precum și o 
cerere reconvențională, în condițiile art.172 și 173 Cod de pro-
cedură civilă, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu 
depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 
a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Se explică pârâtului că neprezentarea referinței, precum și 
a copiilor înscrisurilor necesare, în termen de 30 de zile din 
momentul publicării prezentului aviz, duce la soluționarea 
cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea 
părților în ședință de judecată.

Judecător  Victoria Bogomolova
www

B производствe cудa Кахул, местонахождение Та-
раклия, находится на рассмотрении гражданское дело 
№2-343/2022, по иску OCN „Microinvest” SRL к Курдовой 
Татьяне (жительница, с. Валя Пержей, ул. Димитрова, №6, 
района Тараклия), о взыскании задолженности в сумме 
8626,18 лей и судебных расходов, поданное в порядке про-
изводства с незначительной ценной иска. 

Ответчик Курдова Татьяна может ознакомиться с ис-
ковым заявлением и приложенным к нему документам 
по адресу: суд Кахул, местонахождение: г. Тараклия, ул. 
Мира, №3, каб. №8, и представить отзыв на исковое за-
явление в течении 30-ти дней с момента опубликования 
данного сообщения.

Судья  С.Д. узун
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Curcubet Angela, dom.: 
mun. Bălți, s. Sadovoe, str. 31 August, nr. 13, apt. 1, pentru 
data de 24 octombrie 2022, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. 
Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, bl. 1, sala nr. 3), în calitate de 
pârât, în cauza civilă, la cererea depusă de Curcubet Victor, îm-
potriva Primăriei comunei Ivancea, Curcubet Angela privind 
recunoașterea dreptului de proprietate personală.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina (or. Rezina str. Voluntari-
lor, nr. 3, sala de ședințe nr. 3), solicită prezentarea cet. Goga 
Gutiera, a.n. 01.04.1996, cu ultimul dom.: s. Țareuca, r-nul 
Rezina, în calitate de pârât, în legătură cu examinarea cau-
zei civile, la cererea de chemare în judecată înaintată de către 
OCN „Creditbun” SRL, împotriva cet. Goga Gutiera privind 
încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se explică pârâtului Goga Gutiera că, din momentul publi-
cării prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen 
de 30 de zile, să primească copia cererii de chemare în judecată 
și a înscrisurilor anexate la ea și să prezinte o referință.

În caz de neprezentare a referinței, cauza va fi examinată în 
baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părților în 
ședința de judecată.

Judecător  Ivan Parii
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Negru Vladimir, 
a.n. 28.04.1982, cu ultimul dom.: or. Glodeni, str. Halippa, nr. 
22, în calitate de pârât, că pe rolul instanței se află spre exa-
minare cererea de chemare în judecată cu valoare redusă nr. 
2-935/2022, înaintată de către OCN „Creditbun” SRL, împo-
triva cet. Negru Vladimir privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Negru Vladimir că, în termen de 30 
de zile din data publicării avizului, poate să prezinte referința, 
precum și copiile înscrisurilor necesare. Neprezentarea în ter-
men a probelor și a referinței nu împiedică soluționarea pricinii 
în baza materialilor anexate la dosar. 

Ședința judiciară în cauza dată va avea loc la data de 
31.10.2022, ora 10.15, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 7, bir. 7, pentru pronunțarea hotărârii judecătorești, la care 
sunteți în drept de a vă prezenta pentru înmânarea hotărârii 
judecătorești. 

Judecător  Vasile Nogai
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni (or. Glodeni, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 7, bir. 2), informează cet. Pălii Irina, dom.: 
s. Hâjdieni, r-nul Glodeni, că pe rolul instanței se află spre exa-
minare cererea de chemare în judecată înaintată la data de 18 
august 2022, de OCN „Creditbun” SRL, către Pălii Irina pri-
vind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, acceptată 
în procedura cererilor cu valoare redusă, care este scrisă și se 
petrece în lipsa părților.

Se informează pârâtul Pălii Irina că, în termen de 30 de 
zile din data publicării avizului, acesta este în drept să prezinte 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, precum și 
copii ale înscrisurilor necesare, în caz contrar, acțiunea va fi 
examinată în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător  Cristina Rîmari



ANUNȚ
Săptămânalul juridic „Dreptul – anunțuri”, 

unicul ziar de profil juridic la nivel republican, 
publică „Citaţii în judecată” din toate raio-
anele țării, avize ale executorilor judecătorești, 
anunțuri pentru diferite categorii de agenți eco-
nomici și alte organizații interesate etc. 

Pentru aceasta nu este nevoie să vă deplasaţi 
la Chişinău. E de ajuns să expediaţi prin tel./viber 
078671165 sau pe adresa de e-mail: dreptul_
pravo@yahoo.com copia dispoziţiei de plată şi 
materialul propriu-zis, astfel economisind sume 
importante pentru transport.

„Dreptul – anunțuri” poate fi procurat la 
redacţie.

DATE BANCARE: 
MD23ML000000002251230331
BC „MOLDINDCONBANK” 

S.A., Sucursala „Zorile”,
MOLDMD2x330, c/f 37934018.

Publicaţia periodică „DREPTUL – anunțuri”

Dreptul – anunțuri  11VINERI 23 sEptEmbRIE 2022

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

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iurenco Corina, cu ulti-
mul dom.: mun. Orhei, str. Iachir, nr. 51, apt. 21, pentru data de 
4 octombrie 2022, ora 15.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, 
str. Vasile Mahu, nr. 135, bl. 1, sala nr. 11), în calitate de pâ-
rât, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă 
de Stratulat Serafima, împotriva cet. Iurenco Corina privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Alexandra Romanaș
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bîzdîga Diana, 
dom.: mun. Orhei, str. Nistreană, nr. 21, apt. 1, apt. 18, pentru 
data de 13 octombrie 2022, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. 
Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, bl. 1, sala nr. 3), în calitate de 
pârât, în cauza civilă, la cererea lui Bîzdîga Eduard, împotri-
va cet Bîzdîga Diana privind desfacerea căsătoriei și stabilirea 
domiciliului copilului minor.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet. Granovschii Alexandr, dom.: mun. Chișinău, str. Hristo 
Botev, nr. 19/1, apt. 26, pentru data de 2 noiembrie 2022, ora 
10.00, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, sala nr. 410), în calitate de pârât, în le-
gătură cu examinarea cauzei civile, în baza cererii de chemare 
în judecată depusă de BC „Eximbank” SA vs Granovschii Ale-
xandr – acțiuni apărute din contracte și operațiuni bancare. 

Judecător           Viorica Puica
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. V. Mahu, 
nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
comunică pârâtului Mihail Rotari, cu ultimul dom. cunoscut: 
r-nul Orhei, s. Noroceni, despre examinarea, în procedura ce-
rerilor cu valoare redusă, a cauzei civile nr. 2-1671/2022, in-
tentată la cererea depusă de ÎM „Moldcell” SA, împotriva lui 
Mihail Rotari privind încasarea datoriei și compensarea chel-
tuielilor de judecată și solicită, în termen de 30 de zile, calculat 
din momentul publicării prezentei citații, prezentarea instanței 
judecătorești și reclamantului a unei referințe, precum și a co-
piilor înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului că, în cazul în care nu va depune 
referința în termenul acordat, soluționarea cererii se va face în 
baza materialelor anexate la dosar.

Judecător                    Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Bălți, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentare, până la data de 03.11.2021, pe adresa: mun. 
Bălți, str. Hotinului, nr. 43, bir. 24, a cet. Duminică Vasile, cu 
ultimul dom. cunoscut: r-nul Sângerei, str. A. Hajdeu, nr. 46, 
pentru a-i fi înmânate copia acțiunii și copia încheierii de pri-
mire în procedură a cererii de chemare în judecată depusă de 
ÎM „Moldcell” SA, către Duminică Vasile privind încasarea 
datoriei.

În caz de neprezentare până la termenul indicat, cererea de 
chemare în judecată va fi examinată în lipsa dvs.

Persoanele care dispun de informații privind locul aflării 
lui Duminică Vasile sunt rugate să se prezinte în instanța de 
judecată până la ora și data indicată.

Judecător  Snejana Dubceac
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Che-
dric Cristian că pe rolul instanței se află spre examinare, în 
procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată 
de ÎM „Moldcell” SA, către Chedric Cristian privind încasarea 
datoriei, a cheltuielilor de asistență juridică și a taxei de stat.

Totodată, se explică cet. Chedric Cristian despre obligația 
de a prezenta referința scrisă privind acțiunea reclamantului și 
toate probele necesare, în termen de 30 de zile de la comunica-
rea cererii de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei 
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 610).

Se explică pârâtului că procedura este scrisă și în lipsa păr-
ţilor. 

Judecător  Tatiana Sîrcu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Prodius An-
drei, pentru data de 11 octombrie 2022, ora 9.30, la ședința 
de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 
162, et. 8, sala nr. 804), în calitate de intervenient accesoriu, 
în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
depusă de către Starîi Alexandru și Zencenco Vasilii, către 
CA „Asterra Grup” SRL privind încasarea despăgubirilor în 
urma accidentului rutier, a prejudiciului moral și a cheltuie-
lilor de judecată. 

Judecător          Livia Mitrofan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rudoi Mihail, cu 
ultimul dom. cunoscut: mun. Bălți, str. Iurie Mahu, nr. 4, pen-
tru data de 24 ianuarie 2023, ora 11.00, la ședința de judecată 
(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. nr. 
313), în calitate de pârât, la cererea de chemare în judecată de-
pusă de „Nagoltrans” SRL, prin intermediul avocatului Victor 
Bantîș, împotriva cet. Rudoi Mihail privind încasarea datoriei, 
a penalității, a prejudiciului cauzat, a dobânzii de întârziere și 
a cheltuielilor de judecată. 

Judecător          Natalia Russu

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 

cet. Mocanu Ion, IDNP 2004024017736, dom.: r-nul Nispo-
reni, s. Trestieni, pentru data de 17 noiembrie 2022, ora 10.00, 
la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 162, bir. nr. 716), în calitate de pârât, în legătură 
cu examinarea cauzei civile nr. 2-26615/2021, la cererea de 
chemare în judecată înaintată de OCN „Top Leasing&Credit” 
SRL, împotriva lui Ion Mocanu și Vladimir Cardaneț privind 
încasarea împrumutului nefacturat în mărime de 4502,68 euro, 
a dobânzii contractuale în mărime de 599,29 euro, a comisi-
onului în mărime de 28 euro, a corpului microîmprumutului 
restant în mărime de 171,24 euro, a penalității în mărime de 
85,18 euro, precum și compensarea cheltuielilor de judecată. 

Judecător         Dan Sîrbu
www

Judecătoria Strășeni, sediul Сălărași, în conformitate cu 
art.108, art.2762-2764 CPC al RM, solicită prezentarea cet. 
Ohindovschi Livia, dom.: r-nul Glodeni, s. Ustia, în termen de 
5 zile din data publicării avizului, pentru examinarea cauzei 
civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă de-
pusă de OCN „Top Leasing&Credit” SRL, către Ohindovschi 
Livia privind încasarea datoriei, pentru a ridica cererea de che-
mare în judecată cu anexele, în vederea prezentării referinței în 
termen de 30 de zile din data publicării avizului. 

Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea acte-
lor, inclusiv neprezentarea referinței, nu împiedică soluționarea 
cauzei în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea 
părților în ședință de judecată.

Se explică că publicarea în presă se consideră citare lega-
lă, iar în cazul în care partea nu se prezintă la judecată și nu 
comunică instanței motivul neprezentării sau dacă motivele 
sunt considerate de instanță ca fiind neîntemeiate, nu solicită 
examinarea pricinii în lipsa sa, instanța o examinează în lipsa 
acesteia.

Judecător  Ala Ucraințeva
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Budeci Ion, dom.: mun. 
Orhei, str. Junimii, nr. 6, pentru data de 25 octombrie 2022, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135, bl. 1, sala nr. 3), în calitate de pârât, în cauza civilă, 
la cererea depusă de CA „Donaris Vienna Insurance Groupe” 
SA, împotriva cet. Budeci Ion privind restituirea despăgubirii 
de asigurare.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iațco Aurel, dom.: r-nul 
Șoldănești, s. Olișcani, pentru data de 26 octombrie 2022, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 
135, bl. 1, sala nr. 3), în calitate de pârât, în cauza civilă, la 
cererea depusă de Iațco Daniela, împotriva lui Iațco Aurel 
privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului 
minor, încasarea pensiei de întreținere și compensarea cheltu-
ielilor de judecată.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova, comunică cet. Diacon 
Antonina, a.n. 1986, dom.: r-nul Leova, s. Cneazevca, că pe 
rolul instanței se află spre examinare (în procedură scrisă), ce-
rerea de chemare în judecată înaintată de OCN „Credit Bun” 
SRL, către Diacon Antonina privind încasarea datoriei.

În scopul asigurării unui proces echitabil, instanța solici-
tă pârâtului Diacon Antonina de a se prezenta, în termen de 
30 de zile de la data publicării prezentului aviz, la Judecătoria 
Cimișlia, sediul Leova (or. Leova, str. Unirii, nr. 32), pentru a 
recepționa copia acțiunii și a depune referință asupra cauzei.

Se explică pârâtului că neprezentarea în termen a referinței, 
a probelor și a înscrisurilor nu împiedică soluționarea cauzei în 
baza materialelor și probelor din dosar. 

Judecător  Andrei Brînza
www

Judecătoria Edineț, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Vitali Ciobanu, cu ultimul domiciliu: s.Brătușeni, str. V. Ceca-
lov, nr. 5, r-nul Edineț, pentru data de 3 octombrie 2022, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (or. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, 
sala de ședințe nr. 5), în calitate de pârât, la examinarea cauzei 
civile, la cererea de chemare în judecată depusă de Inna Cioba-
nu, împotriva lui Vitali Ciobanu privind desfacerea căsătoriei 
și încasarea cheltuielilor de judecată.

Judecător  Doina Fuior
www

Judecătoria Edineț, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Ghețu Andrian, loc.: mun. Edineț, str. Dostoevschi, nr. 16, apt. 
8, pentru data de 23 noiembrie 2022, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (or. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, bir. 3), în cauza civilă 
intentată de Nistor Ion, către Ghețu Andrian privind încasarea 
prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată.

Judecător  Ghenadie Bîrsan
www

Judecătoria Soroca, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Graur Veronica, 
a.n. 15.01.2000, pentru data de 20 octombrie 2022, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Soroca, str. Independenței, nr. 62, 
sala nr. 4), în calitate de pârât, în cauza civilă intentată de către 
Graur Adrian, împotriva cet. Graur Veronica privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător  Ghenadie Purici
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Radu Serghei, cu 
ultimul dom. cunoscut: or. Strășeni, str. Serghei Lazo, nr. 29, 
pentru data de 8 decembrie 2022, ora 15.00, la ședința de jude-
cată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 
nr. 806), în calitate de pârât, pîn cauza civilă, la cererea depusă 
de SRL „Confabrec”, împotriva cet. Radu Serghei privind în-
casarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 

Judecător          Iurie Potânga

www
Judecătoria Drochia, sediul cental, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ceban Alexei, 
dom.: or. Dondușeni, str. Colin, nr. 24, pentru data de 7 no-
iembrie 2022, ora 9.30, la ședința de judecată (or. Drochia, 
str. 31 August, nr. 7, of. 8, sala nr. 6), în calitate de pârât, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de Ceban 
Carolina, către Ceban Alexei privind desfacerea căsătoriei, 
încasarea pensiei de întreținere și determinarea domiciliului 
copiilor minori.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa păr-
ţii absente. 

Judecător  Rodica Chistruga
www

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova (or. Leova, str. Unirii, 
nr. 32), solicită prezentarea cet. Dimitriu Mihail, dom.: r-nul 
Leova, s. Tomaiul Nou, în calitate de pârât, în cauza civi-
lă nr. 2-439/22, intentată la cererea lui Țurcan Sergiu, către 
Dimitriu Mihail privind încasarea datoriei, a penalității și a 
cheltuielilor de judecată.

Se explică cet. Dimitriu Mihail că, din momentul publică-
rii prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen 
de 30 de zile, să primească copia cererii de chemare în jude-
cată și a înscrisurilor anexate la ea, termen în care ultimul are 
dreptul de a prezenta instanței judecătorești și reclamantului 
o referință, copii ale înscrisurilor necesare, precum și o cerere 
reconvențională, în condițiile art.172 și 173 Cod de proce-
dură civilă, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu 
depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercita-
re a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Neprezentarea referinței, precum și a copiilor înscrisuri-
lor necesare, în termen de 30 de zile din momentul publicării 
prezentului aviz, duce la soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar, fără convocarea părților în ședință de 
judecată.

Judecător  Vladislav Negru 
www

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova, solicită prezentarea 
cet. Struțesco Leonid, a.n. 11.02.1992, dom.: r-nul Leova, s. 
Orac, pentru data de 24 octombrie 2022, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (or. Leova, str. Unirii, nr. 32, sala nr. 1), 
în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare în 
judecată depusă de Nanii Tatiana, către Struțesco Leonid pri-
vind încasarea prejudiciului material și moral, a cheltuielilor 
de asistență juridică suportate în cadrul altei cauze și încasa-
rea cheltuielilor de asistență juridică suportate la examinarea 
prezentei cauze. 

Judecător  Andrei Brînza
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet-lor: Ciudin Polina Iacob, Ciudin Marin Gheorghe și Ciu-
din Dumitru Gheorghe, dom.: mun. Chișinău, bd. Mircea cel 
Bătrân, nr. 28, apt. 73, pentru data de 11 octombrie 2022, ora 
9.00, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 516, et. 5), în calitate de pârâți, 
unde va avea loc examinarea cauzei, la acțiunea APLP nr. 
54/220 COOP, către: Ciudin Polina, Ciudin Marin și Ciudin 
Dumitru privind încasarea datoriei. 

Judecător           Nadejda Mazur
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet-lor: Rotaru Nicolae Gheorghe și Rotaru Ecaterina Ion, 
dom.: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 28/1, apt. 39, 
pentru data de 11 octombrie 2022, ora 9.10, la ședința de ju-
decată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir. 516, et. 5), în calitate de pârâți, unde va avea loc exami-
narea cauzei, la acțiunea APLP nr. 54/220 COOP, către Rota-
ru Nicolae și Rotaru Ecaterina privind încasarea datoriei. 

Judecător           Nadejda Mazu
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mihail Tricoli-
ci, cu ultimul dom. cunoscut pe teritoriul R. Moldova: r-nul 
Orhei, s. Brăviceni, pentru data de 26 octombrie 2022, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 
135, et. 1, sala nr. 10), în calitate de pârât, în cauza civilă, la 
cererea depusă de Lilia Tricolici, împotriva lui Mihail Tri-
colici privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
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aniversări
Divert is

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de unire 
şi sprijin. Vă suntem recunoscători că sunteţi 

abonaţii noştri şi susţineţi ziarul. 
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom rămâne 

alături de Dvs.

Silvia VRABII, 
judecător, Curtea de Apel  Chişinău 

Stimată doamnă Silvia Vrabii,
Aceste zile sunt pentru dumneavoastră mai bogate 

decât oricând, pentru că vă aduc în dar frumoasa săr-
bătoare a sufletului – aniversarea zilei de naștere, care 
în acest an este una deosebită. 

Ajunsă la o vârstă atât de frumoasă, când tinerețea 
maturității se împletește armonios cu înțelepciunea 
vieții, imprimând sens existenței, cu certitudine, 
afirmăm că ați devenit o personalitate notorie în do-
meniul dumneavoastră de activitate. Or, vă caracte-
rizează dintotdeauna calități morale și profesionale 
ireproșabile.

Cu prilejul minunatei aniversări, vă dorim sănă-
tate, putere continuă de muncă, realizări și bucurii de 
la cei dragi!

la Mulți ani!  
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Victoria 
Sîrbu; judecător, Curtea de Apel  Chişinău; Natalia 
Doroftei, judecător,  Judecătoria  Hâncești; Grigori 
Colev, judecător, Curtea de Apel  Comrat; Vitalie 
Budeci, judecător, Judecătoria Chișinău; Gheorghe 
Stratulat, judecător, Judecătoria Chișinău; Veaceslav 
Cernalev, judecător, Judecătoria Chișinău.

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

la Mulţi ani!
 Consiliul de administrare

al Uniunii Juriştilor, 
ziarul Dreptul – anunțuri

şi Revista Naţională de Drept

T e-ai gândit vreodată cât vrei să 
trăiești? Te-ai gândit vreoda-

tă ce să nu faci dacă vrei să trăiești o 
viață mai lungă și mai sănătoasă?

Există șase obiceiuri care afectea-
ză negativ calitatea și durata vieții tale. 
Înainte de a începe, reamintesc că 
acest articol se bazează pe o părere 
personală. Prin urmare, te sfătuiesc să-
ți asculți mereu intuiția și să faci me-
reu ceea ce este potrivit pentru tine.

1. Te plângi des
A te plânge este dușmanul bu-

curiei. Nu este nimic rău în a fi trist 
sau nemulțumit, este necesar pen-
tru toți oamenii din când în când. 
Dar, atunci când plângerile devin 
cronice, ele dau naștere la gân-
duri negative, pesimism și deznă-
dejde. Ele măresc sentimentele de 
neputință, îți consumă energia și 
devin o sursă constantă de frustra-
re pentru tine și cei din jurul tău. 
Drept urmare, poți dezvolta o 
atitudine apatică care îți va priva 
viața de bucurie și va duce la de-
presie și alte boli.

2. Aportul nejustificat 
de vitamine/suplimente

Știm cu toții că organismul 
nostru are nevoie de nutrienți, precum 
vitamine și minerale. Dar acest lucru nu 
înseamnă că trebuie să utilizezi supli-
mente nutritive în dieta ta (cu excepția 
cazului în care ți-a prescris un medic). 
Consumând cantități mari de vita-
mine, nu înțelegi potențialele efecte 
secundare. Uneori, administrarea de 
suplimente fără a fi nevoie de ele per-
turbă organismul, provocând mai mult 
rău decât bine.

3. Mănânci fără să îți fie foame 
sau mănănci în exces

Mâncatul în exces este aproape la 
fel de rău ca lipsa meselor principale 
din timpul zilei. Mulți dintre noi iu-
besc să mănânce și să gătească, motiv 
pentru care ne-am dezvoltat obiceiul 

de a mânca în timp ce ne uităm la o 
emisiune TV sau citim blogul nos-
tru preferat. Acest obicei de a mân-
ca în exces te poate transforma cu 
ușurință într-o persoană obeză, ceea 
ce duce la multe probleme de sănătate. 
Balonarea, gazele, greața, grăsi-
mea și un risc crescut de apariție a 
anumitor boli sunt toate efectele se-
cundare ale supraalimentării sau ale 
mâncatului atunci când nu ți-e foame. 

Pentru a evita acest lucru, trebuie să 
reduci dimensiunea porțiilor, să con-
sumi mai puține alimente procesate 
și să îți concentrezi dieta pe alimente 
integrale pentru a evita supraalimen-
tarea.

4. Primul lucru pe care îl faci 
dimineața este să-ți bei cafeaua
Da, cafeaua poate fi doza ta 

zilnică de energie, dar este și un 
risc uriaș pentru sănătate dacă 
o bei la prima oră dimineața. 
Când dormi, corpul tău tinde să se 
deshidrateze, iar dacă bei cafea la 
prima oră dimineața, acest lucru va 
agrava problema și te va deshidrata 
și mai mult. Cafeaua crește și tensi-
unea arterială și ritmul cardiac, iar 

dacă conține zahăr, crește și glicemia. 
E bine să faci cafea, doar las-o deopar-
te câteva ore!

5. Postura ta este scăpată 
de sub control

„Mușchii de bază” ai spatelui, flan-
curilor, pelvisului și feselor formează 
o legătură centrală puternică între par-
tea superioară și cea inferioară a cor-
pului. Mușchii de bază slabi contribuie 
la aplecare, ceea ce vă înclină corpul 

înainte și vă face să pierdeți 
echilibrul. Mușchii puternici ai 
gambei ajută, de asemenea, la 
menținerea stabilității în picioare. 
Aplecarea excesivă poate reduce 
capacitatea pulmonară cu 30%. 
Asigurați-vă că practicați 
exerciții de bază care vă vor aju-
ta să vă îmbunătățiți postura.

6. Mult timp nu faci
exerciții fizice

În zilele noastre, oamenii 
duc un stil de viață sedentar, 
de multe ori oamenii stau în 
poziție șezând 8-10 ore pe 
zi (uneori chiar mai mult). 
Obezitatea, bolile de inimă, 
colesterolul crescut, diabetul, 
stresul și alte probleme de sănă-

tate sunt legate de starea prelungită a 
șezutului și de lipsa exercițiilor fizice. 
La femei, șederea lungă a fost asociată 
cu bolile coronariene, cancerul de sân, 
cancerul ovarian și multe alte probleme. 
Încercați să includeți mersul pe jos 
sau orice alt exercițiu în rutina zilnică 
pentru a elimina orice risc de apariție 
a bolilor grave.

Amintește-ți că totul este în mâi-
nile tale. Adaugă zilei tale 30-40 de 
minute de mers în aer curat, plân-
ge-te mai puțin, bucură-te de lucruri 
mici mai mult și vei vedea cum se va 
schimba viața ta.

Fii fericită și sănătosă!
povestiri.net

Totul stă în mâinile tale! Șase obiceiuri pe care le face 
aproape toată lumea și care afectează negativ calitatea vieții!

Ș tiți că atunci când un copil se naște, 
implicit se iubește pe sine? Oamenii 

au făcut un experiment: i-au arătat copilului 
o oglindă. El a zâmbit, s-a bucurat. A încer-
cat să-și atingă reflexia și atunci adulții au 
început să-l certe pentru asta. Cu timpul, co-
pilul și-a schimbat atitudinea față de sine: a 
plâns, era supărat.

Similar, fiecare dintre noi poate fi afectat 
în stima de sine – în copilărie, în adolescență. 
În același timp, oamenii riscă să piardă le-
gătura cu Universul, încearcă „să fie ca toți 
ceilalți”, „să păstreze un profil scăzut”. De-
sigur, acest lucru nu duce la nimic bun. Viața 
personală, munca, relațiile cu oamenii – to-
tul va avea de suferit.

Ce să faceți? Iată șapte pași care vă vor 
ajuta să vă iubiți.

Acceptați responsabilitatea 
pentru tot ceea ce vi se întâmplă!

Universul răspunde solicitărilor unei 
persoane, comportamentului său, relațiilor 
cu alți oameni și cu lumea. Chiar dacă nu 
vedeți conexiuni evidente între unele eveni-
mente, ele sunt acolo.

Cel mai simplu: dacă spuneți constant: 
„Nu decid nimic, nimic nu depinde de mine”, 
atunci veți simți la fel. Neajutorat, absurd, 
bun de nimic. Aici nu putem vorbi despre 
stima de sine sănătoasă?

Prin urmare, trebuie să faceți acest lu-
cru:

1. Înțelegeți că acțiunile, gândurile și 

deciziile voastre se reflectă în viață. Direct. 
Chiar acum.

2. Aflați unde se află domeniul dumnea-
voastră de responsabilitate. Este destul de 
mare, dar nu ar trebui să-l „întindeți” la infi-
nit – de exemplu, nu ar trebui să încercați să 
decideți pentru alți oameni.

3. Fiți atent la schimbare. Urmăriți tot ce 
se întâmplă atunci când alegeți o strategie 
diferită.

În timp, vă veți da seama că responsabi-
litatea este mare. Nu mai așteptați sau să vă 
temeți de ceva necunoscut. Sunteți respon-
sabil pentru dumneavoastră și asta înseamnă 
independență.

Nu vă fie frică să spuneți „Vreau”!
Aceasta este o altă „copilărie”, pentru 

că mulți dintre noi suntem învățați să ne 
reținem dorințele.Trebuie să fiți umil și să nu 
puneți dorințele dumneavoastră mai presus 
de ale altcuiva. Aceasta este o prostie com-
pletă, pentru că dacă vă sacrificați constant, 
veți pierde treptat atât respectul de sine, cât 
și sensul vieții.

Soluție: Nu vă fie teamă să spuneți „Da, 
vreau”. Și nu trebuie să vă fie frică dacă veți 
ocoli pe cineva.

La fel, nu vă fie teamă să spuneți „Nu”. De 
asemenea, formele „de auto-depreciere” ar 
trebui eliminate din discurs: „Scuzați-mă, 
ați putea?” sau „V-ar fi dificil să faceți ceva 
pentru mine?”.

Uitați de scuze!
Fiecare dintre noi face ceva pentru 

care este condamnat. Un exemplu simplu: 
rămâneți blocat în trafic și întârziați la ser-
viciu. Incorect: „Îmi pare rău, am întârziat 
pentru că…”. Nimănui nu-i pasă de ce s-a 
întâmplat asta. S-a întâmplat deja.

Este mai bine să formulați: „Înțeleg că 
am întârziat, voi mai sta la serviciu o jumă-
tate de oră astăzi” sau „Știu că am întârziat, 
așa că îmi voi scurta pauza de masă astăzi”. 
Acestea vă vor oferi imediat șansa să reparați 
daunele și să traduceți comunicarea într-un 
canal de afaceri.

Urmăriți-vă corpul!
Semnalele non-verbale sunt perfect citite 

de alte persoane. Așa că aveți grijă la:
Spate – ar trebui să fie plat, nu vă lăsați 

înclinat.
Ochii – nu privți direct în ochi, dar nici 

în altă parte.
Poziția mâinilor – nu țineți nimic în mâini, 

trădează nesiguranța și stima de sine scăzută. 
Va trebui să vă controlați la început, apoi 
abilitățile de comportament non-verbal co-
rect vor fi dezvoltate și vor deveni obișnuite.

Evaluați-vă corespunzător!
Unii v-au lăudat, alții v-au certat. Este 

în regulă. Nu puteți mulțumi pe toată lumea. 
Așa că, în loc să încercați să mulțumiți pe 
toată lumea, înțelegeți obiectiv care sunt 
punctele forte și punctele slabe. Puteți face 
o listă cu două coloane și o puteți păstra la 

îndemână la început, astfel încât să nu uitați 
de ea.

Învațați de la oameni de succes!
Nu este nevoie să copiați pe nimeni, 

pentru că fiecare are felul lui de a fi. Dar 
învățarea și amintirea unor momente sunt 
posibile și necesare. De fapt, toate antre-
namentele sunt concepute doar pentru asta: 
comunicați, adoptați practici și abilități utile 
și apoi le integrați în propria viață.

Citiți biografii ale unor oameni celebri, 
de succes. În același timp, asigurați-vă că nu 
fiecare dintre ei s-a născut milionar, mulți și-
au atins obiectivul în ani și decenii, au eșuat, 
dar nu au renunțat.

Urmăriți semnele Universului!
Uneori vor fi momente în care vi se pare 

că nimic nu merge, nu are rost să vă iubiți pe 
sine înșivă și este mai ușor să recunoașteți 

– da, sunt un ratat. Dar Universul va da întot-
deauna un semn că nu este necesar să faceți 
asta, dar este necesar să continați pe calea 
cea bună.

Acestea pot fi mici semnale – zâmbe-
tul unui trecător, muzică plăcută, înghețata 
dumneavoastră preferată din magazin, care 
a dispărut de ceva vreme, iar acum a rea-
părut.

Nu uitați că Universul se străduiește 
pentru armonie, ceea ce este imposibil fără 
stima de sine și iubire de sine adecvate. Prin 
urmare, veți primi semne „bine, continuați”. 
Trebuie doar să le puteți recunoaște.

povestiri.net

Cum să vă iubiți și să vă luați rămas bun de la ceea ce vă împiedică să aveți încredere în sine: 
Șapte pași simpli și siguri!


