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P arlamentul a ratificat Acordul în 
domeniul securității sociale din-

tre țara noastră și Regatul Spaniei. Astfel, 
cetățenii celor două 
țări vor beneficia de 
garanții sociale.

Prevederile acor-
dului vizează cetățenii 
moldoveni care au 
muncit în Spania, pre-
cum și cetățenii spani-
oli care au fost angajați 
în țara noastră. Este 
vorba despre angajați, 
lucrători independenți 
sau detașați, persona-
lul întreprinderilor de 
transport internațional, 
al misiunilor diplomatice sau oficiilor 
consulare. Beneficiarii vor putea primi 
pensii pentru limită de vârstă, pensii și 
indemnizații de dizabilitate generală sau 
cauzate în urma accidentelor de muncă 

ori de boli profesionale, dar și pensii de 
urmaș.

Valoarea pensiilor va fi calculată 
proporțional, de fie-
care stat, în funcție de 
perioada de asigurare 
realizată pe teritoriul 
propriu.

Acordul în domeniul 
securității sociale dintre 
Republica Moldova și 
Regatul Spaniei a fost 
semnat la 21 iulie 2022. 
Până în prezent, țara 
noastră a încheiat acor-
duri similare cu 16 state, 
iar 14 dintre aceste acor-
duri sunt în vigoare.

Proiectul de lege pentru ratificarea 
acordului a fost susținut, în două lecturi, 
cu votul a 81 de deputați.
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R atificarea Acordului încheiat între 
Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Statului Qatar cu privire la abo-
lirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii 

de pașapoarte ordinare a fost adoptată de 
Parlament. Pentru această inițiativă au vo-
tat 86 de deputați.

Astfel, deținătorii de pașapoarte ordina-
re vor putea intra, tranzita sau se vor putea 
afla pe teritoriul Statului Qatar sau al Repu-
blicii Moldova pentru o perioadă de până la 

90 de zile, în decurs a 180 de zile. Condiția 
este ca scopul șederii să fie turism, tranzit 
sau interes de afaceri. Totodată, persoanele 

Moldovenii stabiliți în Spania 
vor beneficia de pensii 

Cetățenii Republicii Moldova nu vor mai avea nevoie 
de vize pentru a călători în Statul Qatar 

care planifică să depășească acest termen 
vor trebui să obțină o viză de lungă ședere.

Potrivit autorilor, abolirea regimului de 
vize va avea drept rezultat majorarea fluxu-
lui de cetățeni moldoveni și qatarezi, care 
vor să călătorească, iar acest lucru va con-
tribui la dezvoltarea cooperării reciproce pe 
toate dimensiunile și va impulsiona schim-
burile comerciale bilaterale.

Până în prezent, țara noastră a sem-
nat cu Statul Qatar 13 acorduri bilaterale, 
care vizează călătoriile reciproce pentru 
titularii pașapoartelor diplomatice și spe-
ciale, promovarea și protejarea reciprocă a 
investițiilor, cooperarea în domeniul eco-
nomic, comercial și tehnic etc.
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S ecretarii consiliilor locale 
vor fi abilitați să autentifice 

procuri în scopul reprezentării per-
soanelor care doresc să-și stabileas-
că  sau să-și recalculeze pensia. Un 
proiect de lege în acest sens a fost 
aprobat recent de Legislativ.

Noile reglementări stabilesc 
pentru secretarul consiliului local 
extinderea atribuției existente de 
autentificare a procurilor, inclusiv 
pentru reprezentarea persoanelor 
care doresc stabilirea și reexami-
narea pensiei pentru limita de vâr-

stă, indemnizației, alocației pentru 
dizabilitate și pensiei de urmaș.

De menționat că, în prezent, 
secretarul consiliului local este 
abilitat prin lege să autentifice 
procuri privind primirea pensiilor, 
indemnizațiilor, dar nu și cele pri-
vind reprezentarea persoanelor la 
Casa teritorială de asigurări socia-
le (CTAS).

Autorii inițiativei legislative 
susțin că prin aceste modificări se 
urmărește facilitarea accesului per-
soanelor în etate și a celor cu ne-

voi speciale la serviciile oferite de 
CTAS, prin reprezentantul împu-
ternicit prin procură, în condițiile 
în care în multe localități rurale 
nu activează notari, iar cetățenii 
întâmpină dificultăți și suportă 
cheltuieli suplimentare pentru a 
avea acces la serviciile oferite de 
aceștia.

Proiectul de modificare a Legii 
privind administrația publică loca-
lă a fost susținut, în prima lectură, 
de 77 de deputați.
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În premieră, cerințele de bază 
în securitatea radiologică 
vor fi reglementate prin lege
Activitățile nucleare sau radiologice, care produc expuneri la 

radiații ionizate a personalului și populației, vor fi reglementate prin 
lege. Deputații au aprobat recent, în prima lectură, proiectul de lege 
cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică. Documentul 
a fost susținut cu votul a 80 de deputați.  

Potrivit autorilor, proiectul de lege cu privire la cerințele de bază 
în securitatea radiologică va contribui la reducerea expunerilor, dimi-
nuarea riscului de contaminare radioactivă a mediului, dar și la spori-
rea transparenței în procesul decizional conex reglementării securității 
radiologice.

Adoptarea acestui proiect de lege este necesară, întrucât, până în 
prezent, în Republica Moldova nu este niciun act normativ în vigoa-
re care ar prevedea cerințe generale și specifice privind asigurarea 
securității și protecției radiologice în condițiile impactului surselor 
de radiații ionizate utilizate în industrie, cercetări, securitatea statu-
lui, știință, incidente ori accidente radiologice sau cele de proveniență 
naturală.

Documentul va fi propus spre aprobare, în lectură finală, în plenul 
Parlamentului.
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Gospodăriile țărănești vor fi înregistrate 
de Agenția Servicii Publice 
Gospodăriile țărănești vor fi înregistrate de către instituția publică 

Agenția Servicii Publice, nu de primării, care în prezent dispun în 
exclusivitate de acest drept. Deputații au aprobat în cea de-a doua 
lectură modificări la Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) 
și Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a între-
prinzătorilor individuali.

Documentul a fost elaborat în vederea uniformizării evidenței 
unităților de drept prin atribuirea identificatorului unic și, astfel, are 
menirea să îmbunătățească cadrul de reglementare aferent atribuției 
de înregistrare de stat a gospodăriilor țărănești (de fermier). Cadrul 
reglementat include  toate fazele din ciclul de viață a unei unități de 
drept: certificarea constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau 
reluării activității, precum și a modificării actelor de constituire, în-
scrierii datelor în Registrul de stat.

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.
multimedia.parlament.md

Serviciile de apostilare 
și legalizare a actelor,  disponibile și la Bălți 
Începând cu ziua de 21 septembrie, cetățenii de la nordul țării nu 

mai sunt nevoiți să se deplaseze la Chișinău pentru serviciile de apos-
tilare și legalizare a actelor. Ministerul Justiției a deschis un nou ghișeu 
al Direcției apostilă și legalizare în municipiul Bălți. Astfel, cetățenii 
au posibilitatea să depună documentele spre apostilare și legalizare la 
ghișeul din Bălți și să le ridice, la data indicată, tot de acolo. 

Ghișeul a fost deschis cu scopul de a face mai accesibile serviciile 
de apostilare a actelor pentru cetățenii din nordul țării, care acum vor 
economisi bani și timp. Totodată, se vor micșora rândurile și timpul 
de așteptare la sediul central al Direcției apostilă și legalizare, din 
Chișinău.

Direcția apostilă și legalizare din Bălți este amplasată pe str. Piața 
Independenței, nr. 1, clădirea Primăriei mun. Bălți, etajul 1.

Programul de activitate al Direcției este de luni până vineri, în 
intervalul orelor 8.00-16.00 (pauza de masă: 12.30-13.00).  

Amintim că actele spre apostilare pot fi depuse atât fizic, cât și 
online. Depunerea fizică este conform programului de lucru (luni-vi-
neri, între orele 8.00-16.00), cu buletinul de identitate al solicitantului 
(în original) și actele care urmează a fi apostilate. Depunerea online 
se face conform programului (luni-duminică, între orele 17.00-8.00) 
și având o semnătură electronică/mobilă, la adresa: https://apostila.
gov.md/.
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Denumirea oficială a statului 
va putea fi utilizată la trei mărci 
Recent, în format online, a avut loc ședința Comisiei pentru 

examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model 
industrial. Ședința a fost prezidată de către președintele Comisiei 
Eugeniu Rusu, directorul general al Agenţiei de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală.

În urma examinării, s-a decis acordarea permisiunii de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în anumite mărci.

Domeniul de activitate al solicitanților permisiunii se referă la 
carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate, produse de cofetărie, fruc-
te şi legume, băuturi şi băuturi alcoolice (cu excepția berii), organi-
zarea de călătorii, servicii de alimentație publică, servicii de cazare 
temporară, instruiri privind evidența contabilă etc.

În conformitate cu legislația în vigoare, mărcile, desenele și mo-
delele industriale care conţin denumirea oficială sau istorică a statu-
lui pot fi înregistrate numai cu acceptul Comisiei pentru examinarea 
cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii ofici-
ale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, a cărei 
activitate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 8/2022.
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D eputații au 
aprobat, în 

prima lectură, modifi-
cări la Legea cu privire 
la Procuratură. Docu-
mentul a fost elaborat 
în contextul executării 
recomandărilor expu-
se de Comisia de la 
Veneția și a fost votat 
de 60 de deputați.

Autorii propun ca 
unii dintre membrii 
Comisiei de evaluare 
a procurorului general 
să aibă experiență în 
sistemul procuratu-
rii, pentru a asigura o 
evaluare echilibrată, 
independentă și com-
plexă. De asemenea, vor fi reglementate criteriile de 
evaluare a procurorului general – calitatea planifică-

rii activității, eficiența 
conducerii, controlul 
și managementul, 
comportamentul, co-
municarea internă și 
externă, impactul de 
încredere și eficiența 
instituțională.

Modificările le-
gislative propuse se 
mai referă și la unele 
aspecte particulare 
legate de asigurarea 
interimatului funcției 
de procuror general și 
numirea în funcție a 
adjuncților în procura-
turile specializate.

Documentul va fi 
propus spre adoptare, 

în lectură finală, în plenul Parlamentului.
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E xperții Centrului de Analiză și Prevenire a 
Corupției (CAPC) au analizat proiectul de 

Lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), 
elaborat de către Ministerul Justiției, care are drept 
scop reformarea instituției.

Ca remarcă generală, autorii opiniei susțin că pro-
iectul nu poate fi susținut, în principiu, în partea ce 
ține de evaluarea extraordinară a judecătorilor CSJ. 
Conceptul suscită probleme din perspectiva standar-
delor internaționale, dar și a normelor constituționale. 

„Singurul efect urmărit pare a fi substituirea, în funcții 
importante, a unor persoane cu altele. În acest sens de 
idei, reiterăm că, potrivit Comisiei Europene pentru 
Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comi-
sia de la Veneția), modificările legislative nu trebuie 

să fie ad hominem, altfel spus, ele nu trebuie să urmă-
rească substituirea titularilor de funcții specifice sub 
pretextul reformei instituționale. În aceeași ordine de 
idei, reamintim că un proiect similar a fost supus ex-
pertizei de Comisia de la Veneția, mai multe aspecte 
problematice menținându-se și în actualul proiect”, se 
arată în opinia CAPC.

Potrivit experților, proiectul este problematic și 

din perspectiva opiniei Comisiei de la Veneția asupra 
proiectului de lege privind unele măsuri aferente se-
lectării candidaților la funcția de membru în organele 
de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor – 
prin proiect se propune extinderea Legii nr. 26/2022 
asupra procedurii de evaluare a judecătorilor CSJ și 
asupra candidaților la funcția de judecător al CSJ.

În urma analizei, experții CAPC au făcut mai 
multe recomandări pentru îmbunătățirea proiectului 
de lege, printre care: 

– excluderea „Preambulului”;
– excluderea cuvintelor „interpretarea și”, de la 

art.2 alin.(2) lit.a), altfel prevederile vor suscita pro-
bleme de neconformitate din perspectiva art.66 lit.c) 
din Constituție, dar și din perspectiva articolelor 71 și 

72 din Legea nr. 100/2017;
– excluderea prevederilor de la 

art.3 lit.e);
– redactarea normelor de la art.7 

alin.(3), astfel încât acestea să cores-
pundă celor conținute în art.10 din 
Legea nr. 544/1995, art.2 din Legea 
nr. 154/2012 privind selecția, eva-
luarea performanțelor și cariera ju-
decătorilor, precum și anexei nr. 1 la 
Regulamentul cu privire la criteriile 
de selecție, promovare și transferare a 
judecătorilor, aprobat prin Hotărârea 
CSM nr. 613/29//2018;

– concretizarea condițiilor de la 
art.9 alin.(5) lit.e), conform cărora se 
organizează și se desfoșoară concur-
sul pentru funcția de secretar general 
și secretar general adjunct al CSJ – re-

ferirea la actul normativ relevant. În cazul în care este 
vorba de un act departamental, de specificat emitentul 
acestuia etc.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului 
„Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, 
cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru 
Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).

capc.md

Legea cu privire la Procuratură 
va fi ajustată la recomandările 

Comisiei de la Veneția 

Opinia CAPC asupra proiectului de lege 
care prevede reformarea Curții Supreme de Justiție 

Secretarii consiliilor locale vor putea autentifica procuri 
pentru reprezentarea la CTAS
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C onsolidarea democrației și a 
statului de drept prin justiție, 

centrată pe cetățeni a fost tematica 
discuțiilor, în cadrul mesei rotunde a 
Organizației pentru Cooperare și Dez-
voltare Economică (OECD) privind 
accesul la justiție, organizată recent la 
Riga, Republica Letonă.

Prezentă online la eveniment, 

secretara de stat a Ministerului 
Justiției Veronica Mihailov-Moraru a 
menționat că un astfel de eveniment 
este o oportunitate valoroasă de a 
împărtăși bune practici și experiență 
în vederea îmbunătățirii sectorului 

justiției și apropierii cât mai mult de 
așteptările cetățenilor. Totodată, Ve-
ronica Mihailov-Moraru a menționat 
despre amplele procese de reformare 
desfășurate în prezent în Republica 
Moldova, care au drept obiectiv spo-
rirea încrederii cetățenilor în justiție 
și asigurarea accesului egal la justiție 
pentru toți.

„Procesele de reformă în care s-a 
angajat țara noastră sunt implementa-
te în cadrul unui document de politică 
a sectorului justiției: Strategia de asi-
gurare a integrității sectorului justiției 
pentru anii 2022-2025. Strategia are 

la bază și finalitățile celui de-al 16-lea 
Obiectiv de Dezvoltare Durabilă – de 
a asigura accesul egal la justiție pen-
tru toți. Unul dintre obiectivele noastre 
principale este să schimbăm percepția 
societății în legătură cu independența 
sistemului judiciar. Ne dorim să 
creștem încrederea cetățenilor în sis-
temul de justiție și să sporim gradul 

de transparență și responsabilizare 
a actorilor din sectorul justiției”, a 
spus secretara de stat.

Masa rotundă a OECD a avut ca 
scop facilitarea punerii în aplicare a 
cadrului și bunelor practici privind 
justiția centrată pe cetățeni și spri-
jinirea eforturilor țărilor în focusa-
rea atenției sistemului de justiție 
asupra nevoilor tuturor cetățenilor, 
sporirea implicării oamenilor în 
sistemul de justiție, consolidarea 
statului de drept, creșterea încrede-
rii în sistemul de justiție, facilitarea 
dezvoltării unor soluții integrate în 
domeniul justiției.

Evenimentul a reunit peste 
100 de oficiali guvernamentali 

și neguvernamentali (la nivel înalt 
și de experți) din țările membre ale 
OECD și partenere, cadre universita-
re, reprezentanți ai societății civile și 
ai organizațiilor internaționale.

justice.gov.md

E chipa Ministerului 
Justiției a organizat 

recent o ședință cu partene-
rii de dezvoltare și donatorii 
care susțin acțiunile de re-
formă în domeniul justiției. 
În cadrul acesteia, a fost 
prezentat planul de acțiuni 
pentru următorii ani și ter-
menii stabiliți pentru imple-
mentarea acestuia.

În cuvântul 
său de deschidere, 
ministrul Justiției 
Sergiu Litvinenco 
a apreciat buna 
colaborare între 
partenerii de dez-
voltare, dar și con-
lucrarea cu Minis-
terul Justiției. De 
asemenea, le-a mulțumit 
atât pentru suportul finan-
ciar și tehnic, cât și pentru 
expertiza pe care ne-o ofe-
ră la elaborarea cadrului 
legislativ, astfel încât să 
corespundă standardelor 
internaționale.

 „Ne dorim să avansăm 
cu pași mai rapizi, dar, în 
același timp, este foarte 
important ca lucrurile să fie 

făcute corect și transparent, 
iar sistemul reformat să fie 
unul durabil, care să reziste 
presiunilor și influențelor 
de orice fel”, a subliniat 
Sergiu Litvinenco.

În cadrul discuțiilor, 
partenerii de dezvoltare 
au dat asigurări că Minis-
terul Justiției va beneficia 

de suport și la următoarele 
etape ale reformei justiției, 
care vor succeda evaluarea 
candidaților la funcția de 
membru al CSM sau CSP 
(pre-vetting) – reforma 
Curții Supreme de Justiție 
și evaluarea externă extra-
ordinară a tuturor judecăto-
rilor și procurorilor.

justice.gov.md

M inisterul Justiției 
a organizat recent 

prima ședință a Grupului de 
monitorizare a implemen-
tării Strategiei privind asi-
gurarea independenței 
și integrității sectorului 
justiției, în cadrul că-
reia a fost analizat și 
aprobat Raportul de 
monitorizare pentru 
semestrul I al anului 
2022.

Secretara de stat a 
Ministerului Justiției 
Veronica Mihailov-
Moraru, care este 
președinta Grupului 
de monitorizare, a 
menționat că, în raport 
cu mai multe obiecti-
ve de reformă stabilite 
în Planul de acțiuni, 
ce au drept scop asi-
gurarea independenței, 
responsabilității și 
integrității reprezentanților 
sistemului judecătoresc, al 
procuraturii, dar și al pro-
fesiilor conexe justiției, a 
fost demarat procesul de 
îmbunătățire a mecanisme-
lor. O serie de modificări 
legislative au fost deja 
adoptate de către Parla-
ment. Totodată, secretara 
de stat a subliniat că în 
scopul asigurării cores-
punderii cadrului legisla-
tiv național cu standardele 
internaționale în materie, 
mai multe proiecte de acte 

legislative au fost exper-
tizate de către Comisia de 
la Veneția, ceea ce a făcut 
ca adoptarea lor să devieze 
de la termenele stabilite în 
Strategie. 

În cadrul ședinței, o 

atenție deosebită a fost 
acordată necesității de 
dezvoltare a sistemelor 
informaționale, atât în 
cadrul instanțelor de jude-
cată (e-Dosar, sistemul de 
videoconferință), cât și în 
cadrul Procuraturii, fapt ce 
va facilita o mai bună co-
municare între entitățile din 
sectorul justiției, dar și în-
tre acestea și participanții 
la procesele judiciare.

 Potrivit Raportului de 
progres, de la etapa incipi-
entă a implementării (ianu-

arie 2022), din numărul to-
tal de 156 de acțiuni, stabi-
lite în Plan, pentru întreaga 
perioadă de implementare, 
au fost demarate măsuri de 
realizare în raport cu 38% 
din ele. Toate acțiunile re-

alizate sau realizate parțial 
vizează direcțiile strategi-
ce de intervenție ale Stra-
tegiei din sectorul justiției, 
și anume: 1) independența, 
responsabilitatea și inte-
gritatea actorilor din sec-
torul justiției; 2) accesul la 
justiție și calitatea actului 
de justiție; 3) administra-
rea eficientă și modernă a 
sectorului justiției.  

Astfel, pe parcursul 
primului semestru al anu-
lui 2022, eforturile au fost 
orientate spre:

– ajustarea cadrului nor-
mativ la noile prevederi 
constituționale privind sis-
temul judiciar;

– instituirea unui meca-
nism de declarare și verifi-
care a averii și integrității 

candidaților la 
funcția de judecător 
și procuror la etapa 
admiterii la Institutul 
Național al Justiției;

– crearea meca-
nismului de evaluare 
externă/extraordina-
ră a candidaților la 
funcția de membru al 
CSM, CSP și în ca-
drul colegiilor specia-
lizate ale acestora;

– excluderea me-
dierii judiciare obli-
gatorii;

– eficientizarea 
procedurilor penale;

– continuarea dez-
voltării și îmbunătățirii sis-
temelor informaționale din 
sectorul justiției etc.

 La finalul ședinței, se-
cretara de stat a mai punc-
tat că tabloul de realizare a 
acțiunilor din Strategie va fi 
unul mult mai clar la finele 
lunii decembrie - începutul 
lunii ianuarie. Este impor-
tant ca realizarea acțiunilor 
să fie eficientă și de calitate, 
astfel încât efectele poziti-
ve să fie resimțite de către 
cetățeni.

justice.gov.md

Ședința Grupului de monitorizare 
a implementării Strategiei privind 

asigurarea independenței și integrității 
sectorului justiției pentru anii 2022-2025

„Ne dorim să creștem încrederea cetățenilor 
în sistemul de justiție și să sporim gradul 

de responsabilizare a actorilor din justiție”

Partenerii de dezvoltare 
continuă să susțină 

acțiunile de reformă 
în domeniul justiției

V ânătoarea va fi per-
misă exclusiv pe 

terenurile deschise, în afara 
fondului forestier, la speci-
ile de interes cinegetic, în 
limitele cotelor de recoltare 
aprobate pentru sezonul de 
vânătoare 2022-2023, con-
form deciziei din data de 15 
septembrie a Comisiei pen-
tru Situații Excepționale 
(CSE).

Astfel, s-a dispus că 
tragerea și aflarea cu arma 
încărcată va fi interzisă la 
o distanță mai mică de 10 
km de la frontiera de stat 
cu Ucraina, precum și la o 
distanță mai mică de 2 km 
de la periferiile municipii-
lor Chișinău și Bălți și  zona 
de securitate cu regiunea 
transnistreană și de 1 km 
de la periferia oricăror altor 
localități.

La fel, se interzice trage-
rea și aflarea cu arma încăr-
cată la o distanță mai mică 
de 5 km de la unitățile mili-
tare, centrele de instruire ale 
Armatei Naționale și obiec-
tivele strategice (Aeropor-
tul Internațional Chișinău, 
Aeroportul Internațional 
Mărculești, Aeroportul 

Internațional Bălți și Aero-
portul Internațional Cahul).

Totodată, în perioada 
stării de urgență, se inter-
zice introducerea de către 
cetățenii străini pe teritoriul 
țării a armelor și munițiilor 
pentru participarea acestora 
la vânătoare.

De asemenea, se obligă 
managerii subdiviziunilor 
teritoriale ale Societății 

vânătorilor și pes-
carilor din Repu-
blica Moldova să 
înștiințeze organul 
de Poliție raional/
municipal, Minis-
terul Apărării, In-
spectoratul pentru 
Protecția Mediului, 
administrația publi-
că locală de nivelul 

întâi despre ziua, locul și 
numărul de colective de 
vânători, participanți la vâ-
nătoare.

Menționăm că orice 
tip de vânătoare sau tenta-
tivă de a vâna în perioada 
stării de urgență care con-
travine prevederilor pct.24 
se consideră braconaj și se 
sancționează conform legii.

Poliția recomandă 
participanților la vânătoa-
re să respecte cu strictețe 
regulile de comportament 
și de securitate în timpul 
aflării la vânătoare de port 
și folosire a armei în cores-
pundere cu prevederile legii 
130/2012 cu privire la ,,Re-
gimul armelor și munițiilor 
cu destinație civilă”. 

politia.md

Important: Noi reguli 
pentru sezonul de vânătoare 

2022-2023
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P arlamentul a aprobat 
creșterea claselor de sa-

larizare pentru asistenții sociali 
comunitari și asistenții parentali 
profesioniști cu studii profesio-
nal-tehnice. Proiectul de modifica-
re a Legii privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bugetar a 
fost votat în prima lectură.

Totodată, vor fi majorate cla-
sele de salarizare și pentru alte 
categorii de salariați: consilierul 
pentru soluţionarea contestaţiilor; 
unele categorii de personal de 
specialitate din domeniul exper-
tizei judiciare, formării judiciare, 
asistenţei juridice garantate de 
stat; cadrul didactic de sprijin. Po-
trivit estimărilor, impactul legii va 
fi de 35,9 milioane de lei anual.

Modificările intervin ca ur-
mare a carențelor cu privire la 
sistemul de salarizare din sectorul 
bugetar ce țin de salariile mici 
ale unor categorii de angajați, 
poziționarea necorespunzătoa-
re în ierarhia posturilor, nivelul 
diferențiat de salarizare a unor 

titluri de funcții care îndeplinesc 
același tip de sarcini ș.a.

Concomitent, în contextul 
acordării Republicii Moldova a 
statutului de țară candidat pentru 
aderare la Uniunea Europeană, va 
fi stabilit un spor suplimentar la 
salariu pentru realizarea sarcinilor 
prioritare. Sporul, în mărime de 
până la 75% din salariul de bază, 
are menirea să stimuleze financiar 
personalul nemijlocit implicat la 
realizarea sarcinilor de aderare a 
Moldovei la UE.

Salariile majorate vor fi cal-
culate pentru luna septembrie și 
achitate începând cu luna octom-
brie a anului curent.

,,Prin aceste modificări corec-
tăm acea greșeală care s-a făcut 
în anul 2018 în grila de salari-
zare. Era o nedreptate pe care o 
simțeau foarte mulți. Mă bucur că 
am reușit să o corectăm”, a spus 
președintele Comisiei protecție 
socială, sănătate și familie Dan 
Perciun.

multimedia.parlament.md 

C onform standardelor 
internaționale general 

acceptate de Republica Moldova, 
în cazul restricțiilor pentru drep-
turile omului impuse pe un anu-
mit teritoriu, Avocatul Poporului 
(Ombudsmanul) monitorizează 
respectarea drepturilor omului pe 
întreg teritoriul Republicii Mol-
dova, inclusiv în regiunea trans-
nistreană.

Întru exercitarea mandatului 
său privind monitorizarea, docu-
mentarea, raportarea, sensibiliza-

rea cu privire la drepturile omului 
pe teritoriile aflate în afara con-
trolului guvernamental, Ombud-
smanul, în calitate de mecanism 
independent față de guvern, în-
treprinde o varietate de acțiuni  în 
domeniul protejării drepturilor 
omului, nemijlocit aspectele ce 
țin de dreptul la siguranță, secu-
ritate și acces.

În situația în care Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul) nu are 
acces liber în localitățile adminis-
trativ-teritoriale din stânga Nistru-
lui și municipiul Bender, teritoriu 
efectiv necontrolat de autoritățile 
statului, pentru a interveni în di-
ferite situații legate de asigurarea 
drepturilor și libertăților omului 
în această regiune a țării, comu-

nicarea cu entitățile de la Tiraspol 
rămâne a fi un instrument vital de 
important.

Astfel, în urma dialogului din-
tre  șeful reprezentanței Varnița a 
Oficiului Avocatului Poporului 
Veaceslav Ursu și împuternici-
tul pentru drepturile omului de 
la Tiraspol Veaceslav Cosinschi, 
la data 20 septembrie 2022, re-
prezentantul Ombudsmanului  a 
efectuat o vizită în Penitenciarul 
din satul Hlinaia, raionul Gri-
goriopol (УИН-1) subordonat 

entităților din stânga Nistrului, 
unde a avut posibilitatea să se 
întâlnească cu deținutul Mihail 
Petiș.

În timpul vizitei, șeful 
reprezentanței Varnița a avut acces 
la cartela medicală a deținutului 
Petiș Mihail, în care sunt înregis-
trate investigațiile și examinările 
medicale, precum și tratamentul 
deținutului.

Amintim că orice interacțiune 
a Avocatului Poporului cu 
reprezentanții structurilor de la 
Tiraspol este întreprinsă în cores-
pundere cu Principiile de la Paris 
și nicidecum nu poate fi interpre-
tată ca o legitimizare a acestor 
entități.

ombudsman.md

S ubiectul recuperării bunu-
rilor infracționale, aflate 

în jurisdicții de peste hotare, a 
fost discutat recent de directorul 
Centrului Național Anticorupție 
(CNA) Iulian Rusu, cu o delegație 
de experți din Marea Britanie. În 
cadrul întrevederii, șeful CNA a 
subliniat importanța cooperării 
cu autoritățile similare din Marea 
Britanie, în vederea facilitării pro-

cesului de recuperare a bunurilor, 
care se află pe teritoriul englez și 
aparțin unor persoane care se as-
cund de justiția din Moldova.  

,,Ne interesează identificarea 
bunurilor acestora, precum și 
companiilor fantome înregistrate 
pe teritoriul Insulelor Britanice, 
unde, la fel, sunt ascunse produ-

sele crimelor. Întregul proces ne 
ia foarte mult timp. Recent, Par-
lamentul ne-a oferit un instrument 
nou prin adoptarea legii privind 
examinarea cauzelor penale în 
lipsa persoanei și noi îl vom fo-
losi. Dar avem nevoie de suport 
pentru a elimina unele bariere bi-
rocratice. Vrem o comunicare mai 
strânsă cu toți cei care ne pot oferi 
suport”, a menționat Iulian Rusu.

Directorul CNA s-a mai re-
ferit și la eforturile autorităților 
de a consolida capacitățile 
instituțiilor pentru a asigura buna 
lor funcționalitate. Potrivit lui Iu-
lian Rusu, deși ARBI și procurorii 
depun eforturi colosale în vederea 
investigării infractorilor și recupe-
rării bunurilor infracționale, este 

nevoie de o funcționalitate mai 
bună a tuturor instituțiilor statului, 
implicate în actul justiției. ,,Sun-
tem în plin proces de reformatare 
a organelor de autoadministrare 
ale judecătorilor și procurorilor. 
Aceștia sunt supuși procedurii de 
evaluare externă, a pre-vettingu-
lui. Așteptăm și primele rezultate, 
în curând. Procesul de recuperare 
depinde și de tempoul în care se 
mișcă sistemul judecătoresc și, 
desigur, de integritatea acestuia”, 
a subliniat directorul CNA. 

La rândul lor, experții britanici, 
care în prezent oferă consultanță 
guvernului Marii Britanii, în cali-
tate de foști procurori în cazuri de 
spălare de bani și luptă cu teroris-
mul, și-au exprimat disponibilita-
tea de a oferi sprijin operațional 
în partea ce ține de asigurarea re-
cuperării bunurilor infracționale 
aflate în jurisdicția Marii Britanii. 

Amintim că una dintre 
prioritățile strategice ale CNA este 
cooperarea internațională și spori-
rea capacităților instituționale în 
vederea urmăririi, indisponibili-
zării, administrării și recuperării 
activelor infracționale, aflate pes-
te hotarele țării. Până în prezent, 
ARBI a CNA a identificat bunuri 
și a aplicat sechestre în valoare 
de circa 6 miliarde de lei, o par-
te din acestea fiind identificate în 
jurisdicții străine.

cna.md

R ecuperarea bunurilor infracționale se menține 
în continuare pe agenda Centrului Național 

Anticorupție (CNA) ca subiect prioritar în lupta cu 
corupția, dar și ca problemă care necesită soluții ur-
gente privind cooperarea internațională. O ședință în 
acest sens a avut loc recent, cu participarea directo-
rului CNA Iulian Rusu, procurorului-șef anticorupție 
Veronica Dragalin și reprezentantei Misiunii Băncii 
Mondiale/Inițiativa de recuperare a activelor furate 
(StAR) Laura Pop.

Potrivit directorului CNA, în prezent, subdiviziu-
nea specializată ARBI (Agenția de Recuperare a Bu-
nurilor Infracționale)  depune eforturi considerabile 
pentru depistarea și recu-
perarea bunurilor delapi-
date, aflate atât pe terito-
riul țării, cât și în afară. O 
problemă importantă însă 
rămâne răspunsurile tar-
dive sau lipsa acestora la 
comisiile rogatorii, trans-
mise de către procurori, 
către jurisdicțiile străine, 
precum și personalul li-
mitat al ARBI pentru aco-
perirea unui spectru larg 
de activități.

Potrivit lui Iulian Rusu, CNA s-a concentrat 
prioritar pe îmbunătățirea cooperării cu entitățile 
internaționale. ,,Avem o necesitate stringentă de a im-
pulsiona procesele și de a avea o cooperare deschisă 
cu jurisdicții precum Cipru, Israel, Emiratele Unite, 
în vederea investigării mai multor crime de impact 
major, care să finalizeze cu recuperarea bunurilor 
însușite din aceste infracțiuni. De asemenea, suntem 
în căutare de soluții pentru a suplini efectivul ARBI 
care, actualmente, se confruntă cu un număr mare de 
delegații de la ordonatori, iar toate acestea solicită 
un volum la fel de mare de muncă și de resurse. Mai 
nou, ne confruntăm cu elemente noi în activitatea 
infracțională, precum tranzacțiile cu criptovalută, iar 

pentru investigarea acestor tranzacții avem nevoie de 
echipamente performante, de investigații operative 
profunde și de implicarea altor subdiviziuni, care să 
ofere suport operațional sau de expertiză”, a punctat 
directorul CNA.

De aceeași părere este și șefa Procuraturii 
Anticorupție. Veronica Dragalin a susținut importanța 
problemei abordate de directorul CNA în ceea ce 
privește comunicarea cu jurisdicțiile străine. ,,Ne 
confruntăm cu numeroase provocări întru identifi-
carea bunurilor în străinătate. Concentrăm în comun 
eforturile grupurilor de lucru, care includ ofițeri din 
cadrul Centrului Național Anticorupție, Procuraturii 

Anticorupție și altor organe 
de drept, care colaborează 
în mai multe investigații 
comune și ale căror atribuții 
constau în  identificarea, se-
chestrarea și recuperarea bu-
nurilor infracționale în do-
sarele de rezonanță. Aceste 
active, multe dintre care se 
află peste hotare, trebuie să 
ajungă în bugetul Republi-
cii Moldova”, a subliniat V. 
Dragalin.

La rândul său, Lau-
ra Pop, specialist superior în sectorul financiar și 
consultanță, a menționat că problemele abordate de 
CNA și PA, care se referă la domeniul de investigare 
a infracțiunilor generatoare de profituri ilegale, de-
monstrează că ambele instituții sunt în aceeași uni-
tate de intenție: ,,Suntem dispuși să acordăm suport 
în materie de consultanță și expertiză, pentru a ajuta 
autoritățile să avanseze în procesele începute. Evi-
dent, suntem toți sub aceeași umbrelă, pentru că ne 
dorim să accelerăm procedurile, în special în cazul 
fraudei bancare, pe care îl considerăm foarte impor-
tant. Având obiective comune de lucru, ne dorim ca 
acestea să fie realizate cât mai curând”.

cna.md

Marea Britanie, dispusă să acorde 
suport CNA pentru recuperarea 

activelor infracționale de peste hotare

Mai mult suport pentru ARBI. 
Recuperarea bunurilor infracționale, 
pe agenda CNA și a Băncii Mondiale

Premieră: Angajații Oficiului 
Avocatului Poporului 
au efectuat o vizită la 

penitenciarul subordonat 
entităților de la Tiraspol 

Parlamentul a aprobat 
în prima lectură creșterea 

claselor de salarizare pentru 
unele categorii de angajați
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R ecent, a avut loc primul 
atelier al Consiliului con-

sultativ pe lângă avocatul poporu-
lui pentru drepturile copilului.

Consiliul este creat din trei-
zeci și cinci de fete și băieți, cu 
vârste cuprinse între 10 și 17 ani, 
din diferite regiuni ale Republicii 
Moldova, dar și copii refugiați 
din Ucraina. Consiliul a fost creat 
în baza Regulamentului Consiliu-
lui consultativ al copiilor pe lângă 
avocatul poporului pentru drep-
turile Copilului.

Crearea acestei structuri con-
sultative este fără precedent în 
Republica Moldova și activitatea 
ei este facilitată în limbile româ-
nă și rusă de Oficiul Avocatului 
Poporului (OAP), în colaborare 
cu Centrul de Informare și Docu-
mentare privind Drepturile Copi-
lului din Moldova (CIDDC) și cu 
suportul financiar al organizației 

,,Salvați Copiii” România.
Din componența Consiliului 

copiilor fac parte 27 de copii (14 
fete și 13 băieți) din Republica 

Moldova și 8 copii (7 fete și un 
băiat) refugiați din Ucraina. Deci, 
participă în total 35 de copii, 
selectați din numărul total de 166 
de copii care și-au depus formula-
rele de intenție de a deveni mem-
bru.

Consiliul copiilor reprezintă 
vocea tuturor copiilor cu privire la 
respectarea, protecția și asigurarea 
drepturilor copilului în Republica 

Moldova și are un mandat de doi 
ani, desfășurat în perioada anilor 
de studii 2022-2023/2023-2024.

La primul atelier al Consi-
liului, membrii s-au cunoscut re-
ciproc, s-au conectat cu popriile 
nevoi și cu ceilalți participanți 

prin prisma drepturilor și au re-
flectat despre drepturile cele mai 
des încălcate ale copiilor.

Avocatul poporului pentru 

drepturile copilului Maia Bănăres-
cu a venit cu un mesaj de salut și 
i-a încurajat pe copii: „În primul 
rând, aduc mulțumiri tuturor copi-
ilor care au participat la concursul 
de selectare a membrilor Consiliu-
lui consultativ și felicit copiii care 

au devenit membri ai 
Consiliului. Sunt con-
vinsă că împreună vom 
face vocea copiilor mai 
bine auzită de către ti-
tularii de obligații, iar 
interesul superior al co-
pilului va fi real aplicat, 
nu o bifare în politicile 
și acțiunile acestora, 
iar politicile elaborate 
vor avea o abordare 
bazată pe necesitățile 
copiilor. Succese nouă, 
tuturor și vă îndemn să 
fiți activi și curajoși! 
Este pentru prima oară 

în istoria activității avocatului 
poporului pentru drepturile Co-
pilului când se creează un consiliu 
ce încurajează opinia și partici-

parea copilului. Este o oportuni-
tate și pentru ombudsman de a 
cunoaște permanent opinia copii-
lor privind respectarea drepturilor 
copilului și implicarea copiilor în 
soluționarea chestiunilor care-i 
privesc. Este o posibilitate de a 
cunoaște opinia copiilor asupra 
activității avocatului poporului 
pentru drepturile Copilului și 
de a consulta copiii atunci când 
stabilim prioritățile în activitatea 
acestuia”.

Totodată, ombudsmanul co-
pilului a exprimat mulțumiri CI-
DDC, APSCF și ,,Salvați Copiii” 
România pentru munca enormă, 
colaborarea frumoasă și conti-
nuă.

Avocatul poporului pentru 
drepturile Copilului va susține și 
în continuare mecanismul de con-
sultare a opiniilor copiilor și în-
deamnă instituțiile și organizațiile 
să-i urmeze exemplul întru imple-
mentarea proceselor de participare 
a copiilor. 

ombudsman.md

R ecent, Consiliul con-
sultativ de preveni-

re a încălcărilor drepturilor 
persoanelor din Ucraina, de 
pe lângă Oficiul Avocatului 
Poporului, a desfășurat cea 
de-a 11-a ședință, în cadrul 
căreia au discutat cu privire 
la cel de-al doilea Raport te-
matic cu privire la monitori-
zarea respectării drepturilor 
persoanelor refugiate din 
Ucraina, în contextul stării 
de urgență pentru perioada 
mai-iulie 2022 și acțiunile 
întreprinse de Oficiul Avo-
catului Poporului după ela-
borarea raportului în vederea 
luării de atitudine de către 
autoritățile naționale res-
ponsabile vizate în remedie-
rea problemelor identificate 
ca urmare a monitorizării.

Un alt subiect abordat 
în cadrul ședinței a fost cel 
cu privire la consolidarea 

capacităților Consiliului 
consultativ în baza proiec-
tului de parteneriat dintre 
Oficiul Avocatului Popo-
rului și Oficiul Înaltului 
Comisar pentru Refugiați 
în Moldova (UNHCR- 
Moldova) privind protecția 
și promovarea drepturilor 
refugiaților și refugiatelor, 
solicitanților de azil, in-
clusiv a copiilor și a altor 
persoane aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

De asemenea, mem-
brii Consiliului consultativ, 
reprezentanți ai societății ci-
vile care se ocupă de moni-
torizarea, respectarea și pre-
venirea încălcării drepturilor 
persoanelor refugiate din 
Ucraina, au făcut schimb de 
informații și date cu referire 
la intervențiile și activitățile 
desfășurate recent.

ombudsman.md

L a data de 21 sep-
tembrie a fost mar-

cată Ziua internațională a 
păcii, care este dedicată 
consolidării idealurilor de 
pace, atât în interiorul tutu-
ror națiunilor și popoarelor, 
cât și între acestea. Într-o 
perioadă în care războiul 
și violența monopolizează 
adesea mai multe cicluri de 
viață, Ziua internațională a 
păcii este un moment potri-
vit în care să ne gândim la 
ceea ce putem face împreu-
nă pentru a trăi în pace.

Avocatul poporului 
pentru drepturile copilului 
Maia Bănărescu, împreu-
nă cu copiii refugiați din 

Ucraina și părinții acesto-
ra, au vizitat Parlamentul 
Republicii Moldova, unde 
copiii au desenat și au dis-
cutat ce este pentru ei pacea. 
În desenele lor se regăsea 
Ucraina, dar și Republica 
Moldova, țara unde aceștia 
și-au găsit refugiul în urma 
războiului. 

Ombudsmanul copi-
lului a discutat cu părinții 
copiilor despre problemele 
cu care se confruntă, i-a în-
demnat să se adreseze atunci 
când vor avea nevoie și că 
monitorizează în continuu 
situația copiilor refugiați în 
Republica Moldova.

ombudsman.md

 Ombudsmanul copilului va fi consultat în activitatea sa de Consiliul 
consultativ pe lângă Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului

Discuții  despre pace 
cu copiii refugiați 

Ședința de lucru 
a Consiliului consultativ 

de prevenire a încălcărilor 
drepturilor persoanelor 

din Ucraina

M inisterul Muncii și Protecției 
Sociale a lansat recent pro-

gramul „Familia” – un pachet de mă-
suri guvernamentale, orientate spre su-
portul copiilor și a familiilor cu copii 
din Republica Moldova, valabile înce-
pând cu această toamnă.

Astfel, începând cu 1 octombrie 
2022, toți copiii, până la vârsta de 
2 ani, vor primi o indemnizație lu-
nară de 1000 de lei, indiferent dacă 
părinții acestora sunt persoane asigu-
rare sau neasigurate social. Această 
indemnizație va fi achitată suplimentar 
pentru persoanele asigurate și majora-
tă de la 740 la 1000 de lei pentru per-
soanele neasigurate. De asemenea, se 
majorează de la 370 la 500 
de lei și indemnizaţia lunară 
de suport pentru creșterea 
gemenilor sau a mai multor 
copii născuți dintr-o singu-
ră sarcină. Totodată, de la 1 
ianuarie 2023, indemnizația 
unică acordată la nașterea 
copilului va crește cu 864 
de lei, de la 10 068 până la 
10 932 de lei.

Concomitent, sunt 
aplicate măsuri de preve-
nire a separării copiilor de 
părinți. În acest sens, grație 
suportului financiar al organizațiilor 
internaționale, din septembrie curent, 
circa 25 000 de beneficiari vor primi 
ajutor financiar în valoare de până la 
4000 de lei achitat pentru asigurarea 
condițiilor adecvate de creștere a co-
pilului, îngrijirea și tratarea copilului 
bolnav, prevenirea oricărei situații de 
risc, care ar putea cauza separarea co-
piilor de părinți. Ajutorul bănesc va fi 
acordat în perioada septembrie 2022-
septembrie 2023, în cadrul Serviciului 
social de sprijin pentru familiile cu 
copii, prin intermediul structurilor te-
ritoriale de asistență socială.

În plus, Guvernul a alocat din bu-
getul de stat aproape un 1 miliard de 
lei pentru acordarea unui ajutor unic 
de 1500 de lei copiilor cu dizabilități 
și a altor beneficiari de alocații socia-
le de stat, precum și persoanelor care 
primesc o pensie mai mică de 5000 de 

lei, măsură valabilă din 1 octombrie 
curent.

 Un alt aspect al programului „Fa-
milia” vizează activizarea revenirii la 
serviciu a mămicilor, precum și asi-
gurarea posibilității de a îmbina cu 
succes activitatea profesională și viața 
personală.

În acest sens, MMPS vine cu mai 
multe măsuri, active deja începând cu 
1 septembrie curent. Una dintre ele 
este includerea opțiunii de achitare a 
indemnizației pentru îngrijirea copilu-
lui în cuantum de 90% din venit până 
la împlinirea vârstei de 1 an și 2 luni 
a copilului. De asemenea, au fost in-
troduse programele flexibile de muncă, 

fapt ce va permite părinților să nego-
cieze orele de lucru și să-și stabilească 
un program care să le permită atât să 
activeze, cât și să participe la creșterea 
copiilor.

Tot din 1 septembrie, este posibi-
lă partajarea concediului de îngrijire 
a copilului între soți, iar perioada în 
care tații pot solicita concediul pater-
nal de 14 zile s-a extins de la 56 de zile 
la 12 luni.

În același context, Ministerul Mun-
cii și Protecției Sociale conlucrează cu 
alte ministere de resort în vederea re-
glementării activității mini-creșelor de 
tip familial pentru copiii mai mici de 
trei ani, care vor putea fi create înce-
pând cu anul 2023. Tot din anul viitor, 
va fi posibilă subvenționarea de către 
stat a serviciilor alternative de îngri-
jire a copiilor, inclusiv deschiderea 
creșelor în cadrul întreprinderilor.

Protecția copiilor aflați în situație 
de risc și dezvoltarea serviciilor de 
asistență socială a acestora reprezintă 
o altă prioritate a Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale. În acest scop, vor 
fi finanțate suplimentar 20 de servicii 
noi de asistență parentală profesionis-
tă pentru plasamentul acestei categorii 
de copii, inclusiv a copiilor refugiați 
din Ucraina.

În același context, s-a majorat 
până la 2074 de lei indemnizația lu-
nară pentru 1056 de copii care sunt 
plasați în serviciul social de asistență 
parentală profesionistă și în casele 
de tip familial. Măsurile respective 
vor fi valabile în perioada septem-

brie 2022-septembrie 2023 
și sunt finanțate din fon-
duri donate de organizații 
internaționale.

Tot pentru perioada sep-
tembrie 2022-septembrie 
2023, vor fi angajați 900 
de asistenți personali noi, 
care vor avea grijă de copiii 
cu dizabilități severe și 42 
de specialiști în domeniul 
protecției copilului în ca-
drul structurilor teritoriale 
de asistență socială.

În același interval, 
asistenții parentali profesioniști, 
părinții-educatori, asistenții sociali 
comunitari, specialiștii în domeniul 
protecției drepturilor copiilor și a fa-
miliilor aflate în situație de risc, pre-
cum și personalul structurilor teritori-
ale de asistență socială, implicat întru 
gestionarea crizei refugiaților, vor be-
neficia de un suport financiar lunar de 
1000 de lei.

Așadar, prin aceste măsuri, Minis-
terul Muncii și Protecției Sociale tinde 
să susțină familiile cu copii, să creeze 
condiții favorabile pentru îmbinarea 
vieții profesionale și a celei perso-
nale și, nu în ultimul rând, să asigure 
protecția copiilor aflați în situații de 
risc și a familiilor vulnerabile, astfel 
încât să prevină separarea copiilor de 
părinți, iar cât mai mulți copiii orfani 
să beneficieze de o familie.

gov.md

Programul „Familia” – un set de măsuri 
guvernamentale pentru susținerea familiilor 

și a copiilor din Republica Moldova



Dreptul – anunțuri6 VINERI 30 sEptEmbRIE 2022

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cât 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu întreba-

rea Dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 2004,                          
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, bir. 202.

Cupon DReptul – anunțuri
Numele, prenumele:

Adresa:

(septembrie 2022, nr.36 (919)

&

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Care sunt cazurile în care persoana poa-
te să nu fie atrasă la răspundere penală? 

Alexandru G.,
r-nul Soroca

Potrivit art.53 din Co-
dul penal, persoana care a 
săvârşit o faptă ce conţine 
semnele componenţei de 
infracţiune poate fi libera-
tă de răspundere penală de 
către procuror, în cadrul 
urmăriri penale şi de către 
instanţa de judecată la exa-
minarea cauzei în cazurile:

a) minorilor;

b) tragerii la răspundere 
contravenţională;

c) renunţării de bună 
voie la săvârşirea infracţi-
unii;

d) căinţei active;
e) schimbării situaţiei;
f) liberării condiţiona-

te;
g) prescripţiei de trage-

re la răspundere penală.

La solicitarea cititorilor t avocatul Dvs. la domiciliu
educaţie juridică

C entrul pentru Protecția Date-
lor cu Caracter Personal are 

următoarele atribuţii:
 – monitorizează respectarea legis-

laţiei cu privire la protecţia informaţiei 
şi controlează aplicarea acesteia, în 
special dreptul la informare, de acces 
la date, de intervenţie asupra datelor 
şi de opoziţie;

– emite instruc-
ţiunile necesare 
pentru a aduce pre-
lucrările de date cu 
caracter personal 
în conformitate cu 
prevederile legii, 
fără a atinge sfera 
de competenţă a al-
tor organe;

– oferă subiecţi-
lor datelor cu carac-
ter personal infor-
maţii referitoare la 
drepturile lor;

– dispune sus-
pendarea sau în-
cetarea prelucrării 
datelor cu caracter 
personal efectuate cu încălcarea pre-
vederilor legale;

– emite ordine în domeniul protec-
ţiei datelor cu caracter personal şi for-
mulare tipizate ale registrelor proprii;

– oferă consiliere la realizarea im-
pactului asupra protecției datelor și în 
cadrul procedurii de consultare preala-
bilă menționate la art.24, întocmește și 
publică o listă a tipurilor de operațiuni 
care fac obiectul cerinței de efec-
tuare a evaluării impactului asupra 
protecției datelor. Centrul este în 
drept, de asemenea, să stabilească și 
să pună la dispoziția publicului o listă 
a tipurilor de operațiuni de prelucrare 
pentru care nu este necesară evaluarea 
impactului asupra protecției datelor;

– efectuează controlul legalităţii 
prelucrărilor de date cu caracter perso-
nal conform unui regulament pe care îl 
elaborează şi îl aprobă;

– face propuneri privind perfecţi-
onarea legislaţiei în vigoare în dome-
niul protecţiei şi prelucrării datelor cu 
caracter personal;

– cooperează cu autorităţile publi-
ce, cu mijloacele de informare în masă, 
cu asociaţiile obşteşti şi cu instituţiile 
similare din străinătate;

– centralizează şi analizează rapoar-
tele anuale de activitate a autorităţilor 
publice privind protecţia persoanelor 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal;

– sesizează organele de drept în 
cazul existenţei unor indicii privind 
săvârşirea infracţiunilor legate de în-
călcarea drepturilor subiecţilor datelor 
cu caracter personal;

– constată contravenţii şi încheie 
procese-verbale conform Codului con-
travenţional al Republicii Moldova;

– informează autorităţile publice 

despre situaţia din domeniul protec-
ţiei drepturilor subiecţilor datelor cu 
caracter personal, de asemenea, răs-
punde la demersurile şi interpelările 
acestora;

– informează periodic instituţiile şi 
societatea despre activitatea sa, despre 
problemele şi preocupările prioritare 

în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanei;

– acordă asistenţă şi 
execută cereri de asis-
tenţă privind punerea 
în practică a Conven-
ţiei pentru protecţia 
persoanelor cu privire 
la prelucrarea automa-
tizată a datelor cu ca-
racter personal;

– îndeplineşte alte 
atribuţii prevăzute de 
lege.

Centrul pentru 
Protecția Datelor cu 
Caracter Personal are 
următoarele drepturi:

– solicită şi primeşte 
gratuit de la persoane 

fizice sau persoane juridice de drept 
public şi de drept privat informaţiile 
necesare pentru exercitarea atribuţii-
lor sale;

– obţine de la operatori suportul şi 
informaţiile necesare executării atri-
buţiilor sale;

– atrage specialişti şi experţi din 
domenii care necesită cunoştinţe spe-
ciale pentru participarea la procesul de 
verificare prealabilă şi de control al le-
galităţii prelucrării datelor cu caracter 
personal şi încheie cu ei acorduri de 
confidenţialitate;

– cere de la operatori rectificarea, 
blocarea sau distrugerea datelor cu ca-
racter personal neveridice sau obţinute 
ilicit.

Atribuțiile și drepturile Centrului 
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

C entrul de Analiză și Preveni-
re a Corupției (CAPC) își va 

consolida capacitățile instituționale 
de analiză, evaluare și monitoriza-
re a politicilor publice în domeniul 
prevenirii și combaterii fenomenului 
corupției atât în instituțiile statului, 
cât și în societate. Astfel, timp de trei 

ani, cu suportul Ambasadei Suediei la 
Chișinău, echipa CAPC va realiza un 
șir de acțiuni, scopul cărora este de 
a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
inițiativelor lansate de către instituțiile 
responsabile de prevenirea și comba-
terea corupției.

„Rolul instituțiilor statului este 
de a elabora politici pentru a crește 
calitatea actului de justiție, a com-
bate fenomenul corupției în rândul 
funcționarilor, judecătorilor, procuro-
rilor, dar și în rândul cetățenilor. Rolul 
nostru, al organizațiilor neguverna-
mentale, este de a contribui la proce-
sul de elaborare a politicilor publice, 
prin expertiza noastră, astfel încât 
să fie atinse rezultatele țintite de că-
tre autoritățile publice și așteptările 
cetățenilor noștri. De mai mulți ani, 
echipa CAPC vine cu opinii și reco-
mandări asupra proiectelor de legi și 
ne bucură că aceste opinii sunt luate 
în considerare. Apreciem susținerea 
oferită echipei CAPC de către Am-
basada Suediei. Aceasta este o dova-
dă în plus că ne facem munca onest 
și cu dorința de a schimba lucrurile 
spre bine”, afirmă directoarea CAPC 
Galina Bostan.

„Suedia susţine în Republica Mol-
dova organizaţiile societăţii civile lo-
cale, pentru a încuraja pluralitatea de 
opinii, astfel promovând principiile 
democraţiei. Parteneriatul cu CAPC 
are menirea să susţină organizaţia să 
îşi realizeze misiunea instituţională 
şi să participe cu expertiza pe care o 

deţine la reformele demarate în Re-
publica Moldova”, susține Daniela 
Vidaicu, coordonatoare de programe, 
Ambasada Suediei.

Printre cele mai importante 
obiective propuse în cadrul proiec-
tului „Strategia de dezvoltare și con-
solidare a CAPC 2022-2025” sunt: 
îmbunătățirea instrumentelor de veri-
ficare, monitorizare și/sau evaluare a 
politicilor publice, instituțiilor, anga-
jamentelor anticorupție internaționale 
și regionale; crearea parteneriatelor 
cu mediul de afaceri și alte organizații 
ale societății civile, promovarea 
instituției avertizorilor de integritate 
și asigurarea protecției avertizorilor 
de integritate etc.

De asemenea, se va pune ac-
cent pe consolidarea capacităților 
organizaționale și a mecanismelor de 
management intern ale CAPC, dez-
voltarea abilităților echipei CAPC 
(traininguri, instruiri), promovarea 
activităților realizate prin interme-
diul infograficelor, podcasturilor, 
newsletter-urilor, parteneriatelor cu 
mass-media din domeniu, dar și cu 
presa locală.

capc.md

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 
își consolidează capacitățile instituționale 

în domeniul politicilor anticorupție 
Î n perioada 26-29 sep-

tembrie 2022, la In-
stitutul Național al Justiției 
(INJ) a avut loc seminarul 
de formare continuă „Teh-
nici de investigare financi-
ară”.

La deschiderea eve-
nimentului, participanții – 
procurori anticorupție și 
ofițeri de urmărire penală 
din cadrul CNA – au fost 
salutați de Julia Fromholz, 
directoarea Institutului 
CEELI; Brett Rose, direc-
torul Secției justiție pena-
lă și aplicare a Legii din 
cadrul Ambasadei SUA în 
Republica Moldova; Ceza-
ra-Elena Polisca, consiliera 
directorului INJ, și Mihaela 
Vidaicu, directoarea ABA 
ROLI Moldova.

Invitați să faciliteze se-
siunile de instruire, experții 
Institutului CEELI din Pra-
ga: Karen Greenaway, Rob 
Jackson, Sheri Dunlop și Joe 
Salinas au abordat subiecte 
cu privire la investigarea 
infracțiunilor de corupție, 
inclusiv investigația finan-
ciară și profilul financiar, 
tranzacțiile cu criptovalută, 
identificarea beneficiarilor 
efectivi etc. De asemenea, 
participanții au fost divizați 
în grupuri mai mici pentru 

a fi implicați într-o serie de 
exerciții practice similare 
cu sarcinile lor de muncă și 
posibile situații cu care se 
pot confrunta în activitatea 
de investigație.

Cursul de formare 
este parte a Programului 
de susținere a reformei 
justiției penale și combate-
re a corupției, implementat 
de ABA ROLI Moldova, cu 
sprijinul financiar al Birou-
lui pentru Combaterea Trafi-
cului de Droguri și Aplicare 
a Legii a Departamentului 
de Stat al SUA.

Menționăm că, în mar-
tie 2022, între INJ și ABA 
ROLI a fost semnat un Me-
morandum de înțelegere, cu 
scopul de a intensifica rela-
ţiile de cooperare şi asisten-
ţă reciprocă în promovarea 
unei pregătiri judiciare 
de calitate, în particular, 
prin organizarea instruiri-
lor ce țin de investigarea 
infracțiunilor de corupție 

– obiectiv trasat atât în Stra-
tegia privind asigurarea 
independenței și integrității 
sectorului justiției pentru 
anii 2022-2025, cât și în 
Strategia naţională de inte-
gritate şi anticorupţie pen-
tru anii 2017-2023.

inj.md

La INJ trainerii CEELI 
Institute au oferit expertiză 

în domeniul investigării 
financiare
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Citaţii în judecată
Judecătoria Căușeni, sediul central, informează pârâtul Cenușa 

Diana despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în 
judecată cu valoare redusă înaintată de „Energbank” SA, împotri-
va cet. Cenușa Diana privind încasarea datoriei și a cheltuielilor 
de judecată.

Se stabilește pârâtului Cenușa Diana termen de 30 de zile din 
momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să 
prezinte instanței judecătorești, pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86 și reclamantului referința, precum și copiile în-
scrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Cenușa Diana că neprezentarea în termen 
a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materialelor 
anexate la dosar.

Judecător Ina Țîbîrnă
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC 
al RM, solicită pârâtului Pascaru Ion, cu ultimul dom. cunoscut: 
r-nul Ungheni, s. Pârlița, în termen de 30 de zile, calculat de la 
data publicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești 
și reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor nece-
sare în susținerea pozițiilor sale, în cauza civilă nr. 2-2601/2022, 
intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către SC 
„Brawal” SRL, către Pascaru Ion privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată. 

A menționa pârâtului că dacă nu va depune referința în terme-
nul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta 
ulterior și soluționarea cererii se va face în baza materialelor ane-
xate la dosar, fără citarea părților.

Judecător  Lilia Potânga
www

Judecătoria Drochia, sediul cental, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gorobivschi Victor, dom.: 
s. Cajba, r-nul Glodeni, pentru data de 16 noiembrie 2022, ora 
11.00, la ședința de judecată (or. Drochia, str. 31 August, nr. 7, 
of. 13, sala nr. 4), în calitate de pârât, în cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată înaintată de Gorobivschi Natalia, 
către Gorobivschi Victor, intervenient accesoriu Direcția Asistență 
Socială și Protecție a Familiei Glodeni privind decăderea din drep-
turile părintești.

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

Judecător  Victoria Robu
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 „Aquatra-
de” CC, către Guzun Rodica. 

Se propune cet. Rodica Guzun de a prezenta referința cu răs-
punsul la pretențiile formulate de reclamant și probe aduse împo-
triva fiecărei revendicări, în termen de 30 de zile de la data publi-
cării citării publice.

Judecător  Livia Mitrofan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Anatolie Nicolai, a.n. 1977, pentru data de 18 octombrie 2022, ora 
11.45, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 162, et. 4, bir. 416), în calitate de pârât, la examinarea 
cauzei civile (nr. 2-18257/22), la cererea de chemare în judecată 
depusă de Aliona Nicolai către Anatolie Nicolai privind desface-
rea căsătoriei. 

Judecător         Garri Bivol
www

Judecătoria Comrat, sediul central (mun. Comrat, str. Le-
nin, nr. 242), solicită prezentarea cet. Gaidarji Grigori, dom.: s. 
Beșalma, str. Cotovschi, nr. 21, în termen de 30  zile de la data 
publicării avizului, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în 
judecată și actele anexate, în cauza civilă intentată la cererea de 
chemare în judecată depusă de OCN „Creditbun” SRL, către Ga-
idarji Grigori privind încasarea datoriei, care va fi examinată în 
procedura cererilor cu valoare redusă, conform Capitolului XX1 
din Codul de procedură civilă al RM.

Se informează pârâtul că neprezentarea sa pentru ridicarea 
actelor, inclusiv neprezentarea referinței în termen de 30 zile din 
data publicării avizului, nu împiedică soluționarea pricinii în baza 
materialelor anexate la dosar

Judecător                 Mariana Hanganu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Calancea Serghei, pentru 
data de 20 octombrie 2022, ora 11.00, la ședința de judecată (mun. 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 502), în calitate 
de pârât, la examinarea cauzei civile nr. 2-2743/2022, la cererea de 
chemare în judecată înaintată de Marina Calancea, către Serghei 
Calancea privind recunoașterea refuzului de a perfecta pașaportul 
copilului minor, cu permiterea efectuării pașaportului.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 
Judecător         Alexandru Mardari

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Ceapă Ion, a.n. 27.11.1991, IDNP 2004005074725, dom. pe adre-
sa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, nr. 99, apt. 2, pentru data de 
24 octombrie 2022, ora 10.00, la ședința de judecată (mun. Chişi-
nău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, et. 6, bir. 609), în cali-
tate de pârât, în cauza civilă, la cererea depusă de Natalia Ceapa, 
împotriva cet. Ion Ceapa privind desfacerea căsătoriei.

Judecător         Tatiana Balan
www

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea cet. 
Guțu Victor, a.n. 27.03.1974, dom.: s. Grimăncăuți, r-nul Briceni, 
pentru data de 8 noiembrie 2022, ora 8.20, la şedinţa de judecată 
(or. Briceni, str. Independenței, nr. 5, sala de ședințe nr. 1, et. 1), în 
calitate de pârât, la examinarea cererii de chemare în judecată cu 
valoare redusă depusă de către BC „Moldindconbank” SA, împo-
triva lui Guțu Victor privind încasarea datoriei.

Judecător  Aurelia Procopișina
www

Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Țurcan Vasile, c/p 
2001026017681, dom.: s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița, pentru 
data de 3 noiembrie 2022, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. 
Ocnița, str. Burebista, nr. 47, sala nr. 3), în calitate de pârât, în 
legătură cu examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în ju-
decată depusă de către BC „Moldova-Agroindbank” SA privind 
încasarea datoriei.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs.
Judecător  Natalia Vameș

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Barac Gabriel, dom.: mun. Chișinău, str. Albișoara, nr. 64, apt. 18, 
pentru data de 8 noiembrie 2022, ora 10.00, la ședința de judecată 
(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 316), 
în calitate de pârât, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 
2-16653/22, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată 
de OCN ÎCS „Express Leasing&Microcredit” SRL, către Barac 
Gabriel privind exercitarea dreptului de gaj.

Judecător         Victor Sandu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Cocier Vi-
talie că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cere-
rilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la acțiunea înaintată 
de BC „Energbank” SA, către Cocier Vitalie privind încasarea 
sumei și a cheltuielilor de judecată.

Totodată, se explică cet. Cocier Vitalie despre obligația de a 
prezenta referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate 
probele necesare, în termen de 30 de zile de la comunicarea cererii 
de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei 
Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 517).

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

Judecător  Roman Pascari
www

Judecătoria Drochia, sediul cental, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cuțulima Vasilii, dom.: s. 
Strurzovca, r-nul Glodeni, pentru data de 1 noiembrie 2022, ora 
13.00, la ședința de judecată (or. Drochia, str. 31 August, nr. 7, 
of. 13, sala nr. 4), în calitate de pârât, în cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată înaintată de OCN ÎCS „Express 
Leasing&Microcredit” SRL, către Cuțulima Vasilii privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Glazunov Oleg, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. 
Gheorghe Madan, nr. 52, apt. 63, pe adresa: mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examina-
rea cauzei civile nr. 2-12661/22, la cererea de chemare în judecată 
depusă de către BC „Moldova-Agroindbank” SA, împotriva lui 
Glazunov Oleg privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de jude-
cată, în procedură scrisă cu privire la cererile cu valoare redusă.

 Se explică lui Glazunov Oleg că, din momentul publicării 
prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 
de zile, să primească copia cererii de chemare în judecată și a în-
scrisurilor 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 procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet-
lor: Pîcălău Vasile Efim, dom.: or. Fălești, str. I. Iachir, nr. 37 și 
Grudco Irina, dom.: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 21, bl. 2, 
apt. 6, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, 
pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir.910, et. 9, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată 
și actele anexate, în cauza civilă pornită la acțiunea „Nagoltrans” 
SRL, către Pîcălău Vasile Efim, Grudco Irina privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Ioana Chironeț
www

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, informează pârâtul Petrov 
Serghei Grigorii, a.n. 13.03.1993, cu ultimul dom.: r-nul Sângerei, 
s. Rădoaia, că pe rolul instanței se află spre examinare, în proce-
dura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată 
depusă de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva lui Petrov 
Serghei privind încasarea datoriei.

În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanța 
solicită pârâtului Petrov Serghei de a se prezenta la Judecăto-
ria Bălți, sediul Sângerei, str. Testemițanu, nr. 4, bir. 7, pentru a 
recepționa copia cererii de chemare în judecată și înscrisurile și 
a depune referința asupra cauzei, în termen de 30 de zile din mo-
mentul publicării prezentului aviz.

Totodată, se explică pârâtului Petrov Serghei că, în cazul ne-
depunerii referinței în termenul stabilit, cauza va fi examinată în 
baza materialelor anexate la dosar.

Judecător  Diana Balan
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, comunică pârâtului Raiu 
Magdalenei Victor despre cererea de chemare în judecată cu va-
loare redusă depusă de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva 
cet. Raiu Magdalenei privind încasarea datoriei și a cheltuielilor 
de judecată. 

Se stabilește pârâtului Raiu Magdalenei termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează 
să prezinte instanței judecătorești, pe adresa: or. Ialoveni, str. Pri-
eteniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 5, et. 1 și reclamantului referința, 
precum și copiile înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Raiu Magdalenei că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar. 

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea cet. 
Melnicenco Nicolae, dom.: r-nul Briceni, s. Cotiujeni, pentru data 
de 18 octombrie 2022, ora 16.10, la şedinţa de judecată (or. Bri-
ceni, str. Independenței, nr. 5, sala nr. 5), în calitate de pârât, în 
cauza civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN 
„Credite Pentru Toți” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 
47, of. 36 privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ghenadie Comerzan
www

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea cet. 
Curea Tatiana, a.n. 14.03.1973, dom.: or. Lipcani, str. Nicolai 
Gastelo, nr. 26, r-nul Briceni, pentru data de 3 noiembrie 2022, 
ora 9.00, 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 OCN „Credite Pentru 
Toți” SRL, mun. Chișinău, împotriva cet. Curea Tatiana privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Aurelia Andronache

www
Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, solicită prezentarea 

cet. Gancean Lidia, dom.: s. Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă, pentru 
data de 13 decembrie 2022, ora 15.30, la şedinţa de judecată (or. 
Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, nr. 6, bir. 5), pentru examinarea 
cauzei civile, la cererea de chemare în judecată depusă de către 
OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva cet. Gancean Lidia 
privind încasarea datoriei.

Prezenţa dvs. la data și ora indicate supra este obligatorie. În 
caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 

Judecător  Aliona Postu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Gîrleanu Eugenia, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, or. 
Durlești, str. N. Testemițanu, nr. 20, pe adresa: mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examina-
rea cauzei civile nr. 2-12475/22, la cererea de chemare în judecată 
depusă de către OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva cet. 
Gîrleanu Eugenia privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de 
judecată, în procedura scrisă cu privire la cererile cu valoare re-
dusă.

 Se explică cet. Gîrleanu Eugenia că, din momentul publică-
rii 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, 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 procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. Națională, 
nr. 10/1), informează pârâtul Eduard Iamandi, ultimul domiciliu 
cunoscut: r-nul Ungheni, s. Alexeevca, că pe rolul instanței se află 
spre examinare cauza civilă nr. 2-1453/2021, intentată la cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de către OCN 
„Credite Pentru Toți” SRL privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invita-
te persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului 
să comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, comunică pârâtului Ta-
taru Veronica despre cererea de chemare în judecată cu valoare 
redusă depusă de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva cet. 
Tataru Veronica privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de ju-
decată. 

Se stabilește pârâtului Tataru Veronica termen de 30 de zile din 
momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să 
prezinte instanței judecătorești, pe adresa: or. Ialoveni, str. Prie-
teniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 5, et. 1 și reclamantului referința, 
precum și copiile înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Tataru Veronica că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar. 

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Orhei, sediul Telenești, în conformitate cu art.108, 
185, 186, 2762-4 CPC al RM, solicită prezentarea pârâtului Vere-
siuc Victoria, a.n. 11.09.1991, dom.: s. Inești, r-nul Telenești, în 
termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentului aviz, 
pentru înmânarea copiilor cererii de chemare în judecată și a în-
scrisurilor depuse de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva 
pârâtului Veresiuc Victoria privind încasarea datoriei și a taxei de 
stat (dosarul nr. 2-730/2022). 

Referința și toate probele suplimentare, în condiițile art.2763 
alin.(3) CPC al RM, urmează a fi prezentate în termen de 30 de 
zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.

Depunerea referinței este obligatorie. În cazul nedepunerii ei 
în termenul 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  Gheorghe Ciobanu
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, solicită pârâtului Tîrdea Ion, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul 
Nisporeni, s. Șișcani, în termen de 30 de zile, calculat de la data 
publicării prezentului anunț, să prezinte instanței judecătorești și 
reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor necesa-
re în susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 2-2420/2022, in-
tentată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Credite 
Pentru Toți” SRL, către Tîrdea Ion privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată. 

A menționa pârâtului că dacă nu va depune referința în terme-
nul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta 
ulterior și soluționarea cererii se va face în baza materialelor ane-
xate la dosar, fără citarea părților.

Judecător  Lilia Potînga
www

Judecătoria Edineț, sediul central, solicită prezentarea cet-lor: 
Covaliov Denis, loc.: r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Renașterii, 
nr. 5, apt. 24 și Jaloba Ruslan, loc. r-nul Edineț, or. Cupcini, str. 
Prieteniei, nr. 29, pentru data de 21 noiembrie 2022, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (or. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, bir. 3), în 
cauza civilă intentată de Onofrei Augustin, către Covaliov Denis 
și Jaloba Ruslan privind încasarea chiriei restante, a prejudiciului 
material, a penalității și a cheltuielilor de judecată.

Judecător  Ghenadie Bîrsan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Mocan Svetlana, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, bd. 
Dacia, nr. 47/2, apt. 112, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea cauzei 
civile nr. 2-15338/22, la cererea de chemare în judecată depusă de 
către avocatul Pagu Alexandru, în interesele SRL „Nagoltrans”, 
împotriva cet. Mocan Svetlana privind repararea prejudiciului ma-
terial și încasarea cheltuielilor de judecată.

 Se explică cet. Mocan Svetlana că, din momentul publicării 
prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 
de zile, să primească copia cererii de chemare în judecată și a în-
scrisurilor 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 procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac



Dreptul – anunțuri8 VINERI 30 sEptEmbRIE 2022

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet-

lor: Borta Vladimir, Borta Nicolae, Borta Lidia, Cozma (Borta) 
Lilian, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Ialoveni, nr. 
102/1, apt. 9, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea cauzei civile 
nr. 2-13501/22, la cererea de chemare în judecată depusă de către 
ÎMGFL nr. 12, din Chișinău, în procedura falimentului, împotriva 
lui Borta Vladimir, Borta Nicolae, Borta Lidia și Cozma (Borta) 
Lilian privind încasarea datoriei, în procedură scrisă cu privire la 
cererile cu valoare redusă.

 Se explică cet-lor: Borta Vladimir, Borta Nicolae, Borta Li-
dia, Cozma (Borta) Lilian că, din momentul publicării prezen-
tului aviz publicitar, ultimii au dreptul, în termen de 30 de zile, 
să primească copia cererii de chemare în judecată și a înscrisuri-
lor anexate la ea, termen în care ultimii au dreptul de a prezenta 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, copii ale înscri-
surilor necesare, precum și o cerere reconvențională, în condițiile 
art.172 și 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acțiunii 
reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și condițiile le-
gale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. Națională, 
nr. 10/1), informează pârâtul Alexandru Gorincioi, ultimul domi-
ciliu cunoscut: r-nul Ungheni, s. Cetireni, că pe rolul instanței se 
află spre examinare cauza civilă nr. 2-1863/2021, intentată la cere-
rea de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de către OCN 
„Mogo Loans” SRL privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invita-
te persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului 
să comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Musteață 
Victor despre aflarea pe rol a cauzei civile, la cererea de chemare 
în judecată cu valoare redusă înaintată de AEÎ „Business Credit”, 
împotriva lui Ruselevici Vladislav, Carauș Olesea și Mustață Vic-
tor privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se stabilește pârâtului Musteață Victor termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmea-
ză să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile înscri-
surilor necesare.

Se explică pârâtului Musteață Victor că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar.

Judecător Ina Țîbîrnă
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet-nii: Pas-
cari Sergiu și Pascari Sergiu despre aflarea pe rol a cauzei civile, 
la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de 
AEÎ „Business Credit”, împotriva lui Pascari Sergiu, Pascari Ser-
giu și Pacsari Ion privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de 
judecată.

Se informează pârâților Pascari Sergiu și Pascari Sergiu termen 
de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul 
căruia urmează să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copi-
ile înscrisurilor necesare.

Se explică pârâților Pascari Sergiu și Pascari Sergiu că nepre-
zentarea în termen a referinței nu împiedică soluționarea cererii în 
baza materialelor anexate la dosar.

Judecător Ina Țîbîrnă
www

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova, comunică cet. Diulgher 
Vladimir, cu ultimul dom.: r-nul Leova, s. Tigheci, că pe rolul 
instanței se află spre examinare cererea de chemare în judecată 
depusă de OCN „Credit Rapid” SRL, către Diulgher Vladimir pri-
vind încasarea datoriei, conform procedurii scrise în cazul cereri-
lor cu valoare redusă.

În scopul asigurării unui proces echitabil, instanța solicită pâ-
râtului Diulgher Vladimir 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 scrisă la cererea de chemare 
în judecată.

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  Silvia Gurițanu
www

Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Talmaci Andrei, a.n. 
13.06.1984, dom.: s. Răspopeni, r-nul Șoldănești, pentru data de 
11 noiembrie 2022, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Șoldănești, 
str. Victoriei, nr. 18), în calitate de pârât, la examinarea cauzei 
civile intentată de către avocatul Melinteanu Călin, în interesele 
reclamantului Talmaci Vera, către Talmaci Andrei privind desfa-
cerea căsătoriei. 

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

Judecător  Nicolae Chirilov
www

Judecătoria Bălți, sediul Fălești, solicită prezentarea cet. 
Talambuța Nicolai, a.n. 11.12.1990, dom.: s. Ciolacu Vechi, r-nul 
Fălești, pentru data de 31 octombrie 2022, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (or. Fălești, str. 1 Mai, nr. 14, bir. nr. 2), în calitate 
de pârât, la examinarea cauzei civile intentată la cererea de che-
mare în judecată depusă de Talambuța Irina, în contradictoriu cu 
Talambuța Nicolai privind decăderea din drepturile părintești.

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

Judecător  Radu Holban
www

Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cibotari Pavel, a.n. 
25.08.1995, dom.: s. Lencăuți, r-nul Ocnița, pentru data de 17 oc-
tombrie 2022, ora 13.30, la şedinţa de judecată (or. Ocnița, str. 
Burebista, nr. 47, bir. 21), în calitate de pârât, în cauza civilă, la 
cererea de chemare în judecată depusă de Catlabuga Ariadna, îm-
potriva lui Cibotari Pavel privind determinarea domiciliului copi-
lului minor, cu încasarea pensiei de întreținere a acestuia.

Potrivit art.186 CPC al RM, sunteți în drept să prezentați 
referința și probe vis-a-vis de acțiunea intentată.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 
Judecător  Natalia Vameș

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Molodean Chiril, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, bd. 
Moscova, nr. 8, apt. 109, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea cauzei 
civile nr. 2-13150/22, la cererea de chemare în judecată depusă de 
către OCN „Credit Comod” SRL, împotriva lui Molodean Chiril 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, în proce-
dură scrisă cu privire la cererile cu valoare redusă.

 Se explică lui Molodean Chiril că, din momentul publicării 
prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 
de zile, să primească copia cererii de chemare în judecată și a în-
scrisurilor 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 procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Straistari 
Tatiana că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura 
cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată de ÎMGFL nr. 
9, din Chișinău, în procedura falimentului, către Straistari Tatiana 
privind încasarea datoriei și a 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 comunicarea cererii 
de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei 
Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan 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, comunică cet. Inna Ro-
manenco (Brașcov) că pe rolul instanței se află spre examinare, 
în procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată de 
ÎMGFL nr. 8, din Chișinău, în procedura falimentului, către Inna 
Romanenco (Brașcov) privind încasarea datoriei și a taxei de stat.

Totodată, se explică cet Inna Romanenco (Brașcov) despre 
obligația de a prezenta referința scrisă privind acțiunea reclaman-
tului și toate probele necesare, în termen de 30 de zile de la comu-
nicarea cererii de chemare în judecată, prin intermediul Cancelari-
ei Judecătoriei Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan 
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 Hâncești, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dirvici Petru, a.n. 
21.04.1992, cu ultimul dom.: r-nul Hâncești, s. Buțeni, pentru 
data de 23 noiembrie 2022, ora 11.45, la ședința de judecată (or. 
Hâncești, str. Chișinăului, nr.7, bir. 5), în legătura cu examinarea 
cauzei civile, în baza cererii de chemare în judecată depusă de că-
tre OCN „Mogo Loans” SRL, împotriva lui Dirvici Petru privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Ion Dadu 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Oxana Dubovicenco, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, 
str. Alba-Iulia, nr. 3, apt. 20, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea ca-
uzei civile nr. 2-15322/22, la cererea de chemare în judecată de-
pusă de către avocatul Crivenco Tatiana, în numele CCL nr. 278, 
împotriva cet. Dubovicenco Oxana privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată, în procedură scrisă cu privire la cererile 
cu valoare redusă.

 Se explică cet. Oxana Dubovicenco 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, 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 procedură civilă, doar dacă valoa-
rea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și 
condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, solicită prezentarea cet. 
Bejenari Cristina, pentru data de 18 octombrie 2022, ora 9.15, 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 Bejenari Igor, către Bejenari 
Cristina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Lilia Țurcan
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. Națională, 
nr. 10/1), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, soli-
cită pârâtului Agafonov Marcel, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul. 
Ungheni, s. Pârlița, în termen de 30 de zile, calculat de la data pu-
blicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești și recla-
mantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor necesare în 
susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 2-2708/2022, intentată 
la cererea de chemare în judecată depusă de către OCN „Credit-
bun” SRL, către Agafonov Marcel privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată. 

A menționa pârâtului că, dacă nu va depune referința în terme-
nul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta 
ulterior și soluționarea cererii se va face în baza materialelor ane-
xate la dosar, fără citarea părților.

Judecător  Lilia Potînga
www

La Judecătoria Chişinău, sediul Centru, se află spre examinare 
cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, înaintată de ÎM-
GFL nr. 8, împotriva cet. Svetlana Corcimari (a.n. 1982) privind 
încasarea datoriei.

Pârâtul Svetlana Corcimari poate lua cunoștință de cererea de 
chemare în judecatpă și înscrisurile anexate, la Judecătoria Chişi-
nău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 416).

Pârâtul dispune de un termen de 30 de zile de la data comuni-
cării, pentru a prezenta referință. 

Judecător  Garri Bivol

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Pleșco Pavel, cu ultimul dom.: mun. Chișinău, str. Nucarilor, nr. 
1, bl. A, apt. 1, pentru data de 16 noiembrie 2022, ora 9.40, la 
ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162), în calitate de pârât, la cererea de chemare în judecată 
depusă de SRL „Catol Lux”, împotriva SRL „Autodealer” pri-
vind încasarea datoriei. 

Judecător         Gheorghe Stratulat
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Sîrghi 
Natalia despre aflarea pe rol a cauzei civile, la cererea de che-
mare în judecată cu valoare redusă înaintată de ÎM „Moldcell” 
SA, împotriva cet. Sîrghi Natalia privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată.

Se stabilește pârâtului Sîrghi Natalia termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia ur-
mează să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile 
înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Sîrghi Natalia că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza mate-
rialelor anexate la dosar.

Judecător Ina Țîbîrnă
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Zubatîi Mariana, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. 
Ștefan Neaga, nr. 74, apt. 17, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea 
cauzei civile nr. 2-14282/22, la cererea de chemare în judecată 
depusă de către ÎM „Moldcell” SA, împotriva cet. Zubatîi Ma-
riana privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, în 
procedură scrisă cu privire la cererile cu valoare redusă.

 Se explică cet. Zubatîi Mariana că, din momentul publicării 
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, 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 procedură civilă, doar dacă 
valoarea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisi-
bilă și condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare 
redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet. Radu Irina, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, șos. 
Hâncești, nr. 60/1, apt. 65, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea 
cauzei civile nr. 2-14256/22, la cererea de chemare în judecată 
depusă de către ÎM „Moldcell” SA, împotriva cet. Radu Irina 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, în proce-
dură scrisă cu privire la cererile cu valoare redusă.

 Se explică cet. Radu Irina că, din momentul publicării pre-
zentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 de 
zile, să primească copia cererii de chemare în judecată și a în-
scrisurilor 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 procedură civilă, doar dacă 
valoarea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisi-
bilă și condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare 
redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Alexandru Ivasenco, 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Ungheni, str. Ciprian Porum-
bescu, nr. 5, apt. 63, că pe rolul instanței se află spre examinare 
cauza civilă nr. 2-1803/2021, intentată la cererea de chemare în 
judecată cu valoare redusă depusă de către ÎM „Moldcell” SA 
privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invitate 
persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului să 
comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grecu Alexandru, 
pentru data de 23 noiembrie 2022, ora 11.30, la ședința de ju-
decată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, et. 
8, sala nr. 804), în calitate de pârât, în cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldcell” SA, 
către Grecu Alexandru privind încasarea datoriei. 

Judecător         Livia Mitrofan
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Grigorii Culiuc, ultimul 
domiciliu cunoscut: mun. Ungheni, str. Ciprian Porumbescu, nr. 
7, apt. 104, că pe rolul instanței se află spre examinare cauza 
civilă nr. 2-1798/2021, intentată la cererea de chemare în jude-
cată cu valoare redusă depusă de către ÎM „Moldcell” SA privind 
încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invitate 
persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului să 
comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Tatiana Bechetov, ulti-
mul domiciliu cunoscut: mun. Ungheni, str. A. Bernardazzi, nr. 
17, apt. 3, că pe rolul instanței se află spre examinare cauza civilă 
nr. 2-1797/2021, intentată la cererea de chemare în judecată cu 
valoare redusă depusă de către ÎM „Moldcell” SA privind înca-
sarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invitate 
persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului să 
comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian
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www
Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită cet. Canț Rus-

lan Pavel, dom.: r-nul Ialoveni, s. Molești, să se prezinte în ter-
men de 5 zile de la data publicării avizului, pe adresa: or. Ialo-
veni, str. Prieteniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 15, în legătură cu 
examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în judecată cu 
valoare redusă depusă de avocatul Stroevici Victor, în interesele 
ÎM „Moldcell” SA, către Canț Ruslan Pavel privind încasarea 
datoriei și a cheltuielilor de judecată, pentru a ridica cererea de 
chemare în judecată cu anexele, în vederea prezentării referinței 
în termen de 30 de zile de la comunicare. 

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

Judecător  Corina Albu
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC 
al RM, solicită pârâtului Dereș Ghenadie, cu ultimul dom. cu-
noscut: mun. Ungheni, str. Crestiuc, în termen de 30 de zile 
calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citații, să 
prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință, pre-
cum și copii ale înscrisurilor necesare în susținerea poziției sale, 
în cauza civilă nr. 2-2573/2022, intentată la cererea de chemare 
în judecată depusă de ÎM „Moldcell” SA, către Dereș Ghenadie 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 

A menționa pârâtului că, dacă nu va depune referința în ter-
menul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o pre-
zenta ulterior și soluționarea cererii se va face în baza materiale-
lor anexate la dosar, fără citarea părților.

Judecător  Lilia Potînga
www

Judecătoria Ungheni (mun. Ungheni, str. Națională, nr. 
10/1) informează pârâtul Melnic Dinu, cu ultimul dom. cunos-
cut pe adresa: r-nul Ungheni, s. Pârlița, că pe rolul instanței se 
află spre examinare, fără participarea părților, cauza civilă nr. 
2-2613/2022, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL 
„Magda Tur”, către Melnic Dinu privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Mariana Stratan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Rabinovici Natalia, dom.: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 
nr. 26/2, apt. 902, pentru data de 22 februarie 2023, ora 12.00, la 
ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, sala de ședințe nr. 604), în calitate de pârât, în cauza ci-
vilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de APLP 
nr. 54/360 COOP (în procedura falimentului), către Rabinovici 
Natalia și Rabinovici Grigore privind încasarea datoriei.

Judecător  Eleonora Badan-Melnic
www

Judecătoria Edineț, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Ciocîrlan Corneliu, a.n. 03.02.1991, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: s.Popoștii de Jos, r-nul Drochia, pentru data de 20 oc-
tombrie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Edineț, str. 
Ștefan Vodă, nr. 1, bir. 1), în calitate de pârât, la examinarea 
cauzei civile, la cererea înaintată de Ilescu Ștefana, către Ciocîr-
lan Corneliu privind determinarea domiciliului copilului minor, 
încasarea pensiei pentru întreținerea copilului minor și încasarea 
cheltuielilor de judecată.

Judecător  E. Pșenița
www

Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Botnarenco Ghe-
orghe, a.n. 09.05.1995, dom.: s. Cașunca, r-nul Florești, pentru 
data de 25 octombrie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Șoldănești, str. Victoriei, nr. 18), în calitate de pârât, la examina-
rea cauzei civile, la cererea de chemare în judecată a avocatului 
Balanici Marina, în interesele reclamantului Botnarenco Natalia, 
împotriva lui Botnarenco Gheorghe privind desfacerea căsători-
ei, determinarea domiciliului copiilor minori și încasarea pensiei 
de întreținere a copiilor minori într-o sumă bănească fixă. 

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

Judecător  Nicolae Chirilov
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jero Alexandru, cu ultimul 
dom. cunoscut pe teritoriul R. Moldova: r-nul Șoldănești, s. Co-
tiujenii Mari, pentru data de 25 octombrie 2022, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, et. 1, sala 
nr. 10), în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare 
în judecată depusă de OCN ÎCS „Express Leasing&Microcredit” 
SRL, împotriva lui Alexandru Jero privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Eugeniu Ciubotaru
www

Judecătoria Orhei, sediul Telenești, în conformitate cu 
art.100, 108 și art.2762 alin.(3) CPC al RM, informează pârâtul 
Vlasova Aliona Ion, a.n. 02.01.1979, adresa de domiciliu înre-
gistrată: or. Telenești, str. Constantin Negruzzi, nr. 48, despre 
examinarea cauzei civile intentată la cererea de chemare în jude-
cată depusă de BC „Moldova-Agroindbank” SA, împotriva pâ-
râtului Vlasova Aliona și Țuvrilă Igor privind încasarea datoriei 
și a cheltueililor de judecată, unipersonal și în cadrul ședinței 
de judecată, stabilită fără partiparea părților, care va avea loc 
în cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești (or. Telenești, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6, bir. 3) și despre prezentarea reclamantu-
lui a unei referințe, precum și a copiilor înscrisurilor anexate și 
că poate depune o cerere reconvențională, în condițiile art.172 
și 173 CPC, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu 
depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 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 comunicat despre cere-
rea de chemare în judecată, pârâtul nu depune referința, precum 
și ambele părți nu înaintează cerere scrisă privind examinarea 
cererii în ședință publică, soluționarea cererii se va face în baza 
materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Iurie Hîrbu

www
Judecătoria Orhei, sediul Telenești, în conformitate cu 

art.100, 108 și art.2762 alin.(3) CPC al RM, informează pârâ-
tul Țuvrilă Igor Serghei, a.n. 25.04.1984, adresa de domiciliu 
înregistrată: or. Telenești, str. Constantin Negruzzi, nr. 48, des-
pre examinarea cauzei civile intentată la cererea de chemare în 
judecată depusă de BC „Moldova-Agroindbank” SA, împotriva 
pârâtului Vlasova Aliona și Țuvrilă Igor privind încasarea dato-
riei și a cheltueililor de judecată, unipersonal și în cadrul ședinței 
de judecată, stabilită fără partiparea părților, care va avea loc 
în cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești (or. Telenești, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6, bir. 3) și despre prezentarea reclamantu-
lui a unei referințe, precum și a copiilor înscrisurilor anexate și 
că poate depune o cerere reconvențională, în condițiile art.172 
și 173 CPC, doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu 
depășește valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 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 comunicat despre cere-
rea de chemare în judecată, pârâtul nu depune referința, precum 
și ambele părți nu înaintează cerere scrisă privind examinarea 
cererii în ședință publică, soluționarea cererii se va face în baza 
materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Iurie Hîrbu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită cet-lor: Grosu 
Gheorghe, a.n. 24.04.1975, IDNP 0981310420084 și Grosu Ana, 
a.n. 23.07.1977, IDNP 0980512421110, dom. pe adresa: mun. 
Chișinău, or. Codru, str. Potârnichii, nr. 49/1, să se prezinte pe 
adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 
609, pentru a ridica cererea de chemare în judecată cu anexe, de-
pusă SA „Apă-Canal” Chișinău, împotriva lui Grosu Gheorghe 
și Grosu Ana privind încasarea datoriei, în vederea prezentării 
referinței în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Se explică că neprezentarea pentru ridicarea actelor, inclu-
siv neprezentarea referinței în termenul indicat, nu împiedică 
soluționarea cauzei în baza materialelor din dosar. 

Judecător  Tatiana Balan
www

Judecătoria Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet. 
Chelbuța Cristina că pe rolul instanței vizate se află spre exa-
minare, în ordinea procedurii cererilor cu valoare redusă, cauza 
civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN 
„Abesfin” SRL, către cet. Chelbuța Cristina privind încasarea 
datoriei, în care dânsul are calitatea de pârât.

Se comunică cet. Chelbuța Cristina că, în termen de 30 zile 
din ziua publicării prezentului anunț, este obligat de a depune 
o referință la cererea de chemare în judecată, prin intermediul 
Cancelariei Judecătoriei Soroca, sediul central. 

Se explică cet. Chelbuța Cristina că, în cazul neprezentării 
referinței în termenul stabilit, va fi decăzut din dreptul de a mai 
depune probe, instanța de judecată urmând a soluționa litigiul în 
baza probelor administrate la dosar.

Judecător  Lina Popescu
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Șaban 
Serghei despre aflarea pe rol a cauzei civile, la cererea de chema-
re în judecată cu valoare redusă înaintată de CA „General Asigu-
rări” SA, împotriva lui Șaban Serghei privind încasarea datoriei 
și a cheltuielilor de judecată.

Se stabilește pârâtului Șaban Serghei termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia ur-
mează să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile 
înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Șaban Serghei că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza mate-
rialelor anexate la dosar.

Judecător Ina Țîbîrnă
www

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, solicită prezentarea 
cet-lor: Vezeteu Maxim și Țurcan Elena, pentru data de 18 oc-
tombrie 2022, ora 13.30, 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 OCN ÎCS „Express Leasing&Microcredit” SRL, către Veze-
teu Maxim și Țurcan Elena privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Lilia Țurcan
www

Judecătoria Strășeni, sediul Сălărași, în conformitate cu 
art.108, art.2762-2764 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Un-
gureanu Mihail Nicolae, dom.: or. Călărași, str. Toma Ciorbă, nr. 
62, în termen de 5 zile din data publicării avizului, pentru exami-
narea cauzei civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare 
redusă depusă de „Moldtelecom” SA, către Ungureanu Mihail 
Nicolae privind încasarea datoriei, pentru a ridica cererea de 
chemare 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 legală, 
iar în cazul în care partea nu se prezintă la judecată și nu comu-
nică instanței motivul neprezentării sau dacă motivele sunt con-
siderate de instanță ca fiind neîntemeiate, nu solicită examinarea 
pricinii în lipsa sa, instanța o examinează în lipsa acesteia.

Judecător  Ala Ucraințeva
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), informează pârâtul Tudor Vîlcu, ultimul do-
miciliu cunoscut: r-nul Ungheni, s. Năpădeni, că pe rolul instanței 
se află spre examinare cauza civilă nr. 2-1767/2021, intentată la 
cererea de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de către 
SA „Moldtelecom” privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului, să prezinte instanței referința în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț. Sunt invitate 
persoanele care dețin informații despre locul aflării pârâtului să 
comunice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea 
justiției.

Judecător  Constantin Chilian

www
Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, comunică pârâtului 

Andronache Tatiana despre cererea de chemare în judecată cu 
valoare redusă depusă de OCN „Creditbun” SRL, împotriva cet. 
Andronache Tatiana privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de 
judecată. 

Se stabilește pârâtului Andronache Tatiana termen de 30 de 
zile din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia ur-
mează să prezinte instanței judecătorești, pe adresa: or. Ialoveni, 
str. Prieteniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 5, et. 1 și reclamantului 
referința, precum și copiile înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Andronache Tatiana că neprezentarea în 
termen a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza mate-
rialelor anexate la dosar. 

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. 
Națională, nr. 10/1), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC 
al RM, solicită pârâtului Gavrișov Veronica, cu ultimul dom. cu-
noscut: r-nul Ungheni, s. Buzduganii de Sus, în termen de 30 de 
zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citații, 
să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință, pre-
cum și copii ale înscrisurilor necesare în susținerea poziției sale, 
în cauza civilă nr. 2-2774/2022, intentată la cererea de chemare în 
judecată depusă de către OCN „Creditbun” SRL, către Gavrișov 
Veronica privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 

A menționa pârâtului că, dacă nu va depune referința în terme-
nul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta 
ulterior și soluționarea cererii se va face în baza materialelor ane-
xate la dosar, fără citarea părților.

Judecător  Lilia Potînga
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Papanaga Alexei, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str-la 
Sf. Andrei, nr. 45, pentru data de 2 noiembrie 2022, ora 15.40, 
la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 405), în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 
2-12409/22, la cererea depusă de către SRL „Car Point Group”, 
împotriva lui Papanaga Alexei privind încasarea penalității de în-
târziere și a cheltuielilor de judecată. 

Judecător           Eduard Galușceac
www

Judecătoria Ungheni, în conformitate cu art.108 alin.(3) CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Ungureanu Snejana, cu ultimul 
dom. cunoscut pe adresa: mun. Ungheni, s. Alexeevca, pentru data 
de 21 noiembrie 2022, ora 12.30, la ședința de judecată (mun. Un-
gheni, str. Națională, nr. 10/1, sala de ședințe nr. 25), în calitate 
de pârât, în cauza civilă intentată de OCN „Mogo Loans” SRL, 
către Ungureanu Dumitru, Elena Postolachi și Ungureanu Snejana 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Mariana Stratan
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Cristea 
Vitalie despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de „Legalboo-
king” SRL, împotriva lui Cristea Vitalie privind încasarea dato-
riei.

Se istabilește pârâtului Cristea Vitalie termen de 30 de zile din 
momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să 
prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile înscrisurilor 
necesare.

Se explică pârâtului Cristea Vitalie că neprezentarea în termen 
a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materialelor 
anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Strășeni, sediul Сălărași, în conformitate cu 
art.100, 108 și art.2762 alin.(3) CPC al RM, comunică cet. Secrie-
ru Mariana, dom.: r-nul Călărași, s. Pârjolteni, despre examinarea 
cauzei civile intentată la cererea de chemare în judecată depusă 
de BC „Eximbank” SA vs Secrieru Mariana privind încasarea da-
toriei, unipersonal și în cadrul ședinței de judecată, 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 re-
clamantului 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 va-
loarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 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 comunicată cererea de chemare în judeca-
tă pârâtul nu depune referință, precum și ambele părți nu înain-
tează cerere scrisă privind examinarea cererii în ședință publică, 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar.

Judecător  Elena Lupan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Nadejda Chiselița, înregistrată la dom.: or. Dondușeni, str. Cea-
paev, nr. 54, dom. de facto: mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu, 
nr. 20/2, apt. 81, pentru data de 23 noiembrie 2022, ora 10.20, la 
ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, et. 8, bir. 810), în legătură cu examinarea cauzei civile, la 
cererea depusă de Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului 
sect. Centru, împotriva Nadejdei Chiselița privind luarea copiilor 
fără decăderea din drepturile părintești. 

Judecător           Sergiu Suvac
www

Judecătoria Hâncești, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Marin Alexei, cu ul-
timul dom.: mun. Hâncești, str. Chișinăului, nr. 12, apt. 58, pentru 
data de 26 octombrie 2022, ora 15.00, la ședința de judecată (or. 
Hâncești, str. Chișinăului, nr.7, bir. 5), în legătură cu examinarea 
cauzei civile, în baza cererii de chemare în judecată depusă de 
către Marin Vera și Marin Vladimir, către Papanaga Ana privind 
repararea prejudiciului material și moral.

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

Judecător  Ion Dadu 
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www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Donici 

Sergiu despre cererea de chemare în judecată cu valoare redusă 
înaintată de SRL „Magda-Tur”, către Sergiu Donici privind înca-
sarea datoriei.

Se stabilește pârâtului termen de 30 de zile din momentul 
publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să prezinte 
instanței judecătorești,  pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 711 și reclamantului referința, precum 
și copiile înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului că neprezentarea în termen a referinței 
nu împiedică soluționarea cererii în baza materialelor anexate la 
dosar.

Judecător                                Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, solicită prezentarea cet. 
Gordei Mihail, pentru data de 13 octombrie 2022, ora 9.30, la şe-
dinţa 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 Gordei Andriana, către Gordei 
Mihail privind substituirea acordului tatălui la perfectarea actelor.

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

Judecător  Lilia Țurcan
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni (or. Glodeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 7, bir.2), aduce la cunoștință cet. Bucatca Serghei, 
dom.: or. Glodeni, str. Zgârcea, nr. 10, apt. 5, că pe rolul instanței 
se află spre examinare cererea de chemare în judecată înaintată la 
data de 26 august 2022, de BC „Moldova-Agroindbank” SA, că-
tre Bucatca Serghei 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 Bucatca Serghei 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

Judecătoria Căușeni, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Semionova Elena, locuitor, or. Tiraspol, str. Tecstilșcicov, nr. 38, 
pentru data de 13 decembrie 2022, ora 8.50, la şedinţa de judecată 
(or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 86, sala de ședințe nr. 3), 
în calitate de pârât, la cererea de chemare în judecată depusă de 
Semionov Serghei, împotriva cet. Semionova Elena privind des-
facerea căsătoriei. 

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 
Judecător  Svetlana Colun 

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

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gauga Sergiu, pentru data de 
25 octombrie 2022, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Căușeni, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 86, sala de ședințe nr. 2), în calitate de 
pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de 
Gauga Elena, către Gauga Sergiu privind determinarea domiciliu-
lui copilului minor. 

Sunteți în drept, potrivit art.186 CPC, să prezentați referința și 
probe vis-a-vis de acțiunea intentată. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa dvs. 

Judecător  Ana Costiuc
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Ochișor 
Alexandru despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la ce-
rerea de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de OCN 
„Creditbun” SRL, împotriva lui Ochișor Alexandru privind înca-
sarea datoriei.

Se stabilește pârâtului Ochișor Alexandru termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmea-
ză să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile înscri-
surilor necesare.

Se explică pârâtului Ochișor Alexandru că neprezentarea în 
termen a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza mate-
rialelor anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită cet. Morozanu 
Denis, dom.: r-nul Ialoveni, s. Pojăreni, să se prezinte în termen 
de 5 zile de la data publicării avizului, pe adresa: or. Ialoveni, str. 
Prieteniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 15, în legătură cu examinarea 
cauzei civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare redu-
să depusă de BC „Moldindconbank” SA, către Morozanu Denis 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, pentru a 
ridica cererea de chemare în judecată cu anexele, în vederea pre-
zentării referinței în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea actelor, 
inclusiv neprezentarea referinței, nu împiedică soluționarea cauzei 
în baza materialelor depuse, fără convocarea părților în ședința de 
judecată. 

Judecător  Corina Albu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Untura 
Sergiu că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura 
cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la acțiunea SRL 
„Zanik-Grup”, către Untura Sergiu privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată.

Totodată, se explică cet. Untura Sergiu despre obligația de a 
prezenta referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate 
probele necesare, în termen de 30 de zile de la comunicarea cererii 
de chemare în judecată, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei 
Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan 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 Căușeni, sediul central, informează cet. Railean 
Rodica despre aflarea pe rol a cauzei civile, la cererea de chemare 
în judecată cu valoare redusă înaintată de OCN „Creditbun” SRL, 
împotriva cet. Railean Rodica privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Railean Rodica despre necesitatea pre-
zentării sale la Judecătoria Căușeni, sediul central (r-nul Căușeni, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 86), pentru ridicarea cererii de chemare 
în judecată, cu actele anexate și prezentarea instanței de judecată, 
dar nu mai târziu de 21 octombrie 2022, a referinței la cererea 
de chemare în judecată și a tuturor probelor pe care le consideră 
necesare.

Se explică pârâtului Railean Rodica că, în caz de neprezentare 
în termen a referinței, cauza va fi soluționată în baza materialelor 
anexate la dosar.

Judecător Ana Costiuc

ANUNȚ
Executorul judecătoresc Matachi Serghei anunță despre orga-

nizarea unei licitații publice, care va avea loc la data de 20 oc-
tombrie 2022, ora 14.00, pentru vânzarea următorului bun, care 
aparține cu drept de proprietate debitorului Boghiu Victor:

– automobilul de model Renault Megane, anul fabricației 
2004, tip combustibil motorină, de culoare neagră, cu numărul de 
înmatriculare NUX031, la prețul de 39000 lei.

Termenul limită de depunere a cererii și a acontului de 5% din 
prețul inițial al bunului scos la licitație este 19 octombrie 2022. Acon-
tul de 5% urmează să fie depus în contul special al executorului ju-
decătoresc Matachi Serghei, nr. MD60ML000000000022394511, 
cod fiscal: 33049575, în BC „Moldindconbank” SA, sucursala 
Fălești, codil băncii: MOLDMD2X351. Cuantumul taxei de parti-
cipare constituie 3 u.c., echivalentul a 60 lei.

Termenul limită de înregistrare a prezenței și de primire a bile-
tului de participare la licitație este 20 octombrie 2022, ora 13.50.

Licitația va avea loc în incinta biroului executorului judecăto-
resc Matachi Serghei: or. Fălești, str. 1 Mai, nr. 14. 

Pentru informații, sunați la următoarele numere de telefon: 
(0259)2-40-24, tel.mob.: 069938156.

Executor judecătoresc  Serghei Matachi 
www

Judecătoria Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet. 
Gulichin Serghei că pe rolul instanței vizate se află spre examina-
re, în ordinea procedurii cererilor cu valoare redusă, cauza civilă 
intentată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Cre-
dite Pentru Toți” SRL, către Gulichin Serghei privind încasarea 
datoriei, în care dânsul are calitatea de pârât.

Se comunică cet. Gulichin Serghei că, în termen de 30 zile 
din ziua publicării prezentului anunț, este obligat de a depune o 
referință la cererea de chemare în judecată, prin intermediul Can-
celariei Judecătoriei Soroca, sediul central. 

Se explică cet. Gulichin Serghei că, în cazul neprezentării 
referinței în termenul stabilit, va fi decăzut din dreptul de a mai 
depune probe, instanța de judecată urmând a soluționa litigiul în 
baza probelor administrate la dosar.

Judecător  Lina Popescu
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Covaliov 
Denis, despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în 
judecată cu valoare redusă înaintată de OCN „Credite Pentru Toți” 
SRL, împotriva lui Covaliov Denis privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Covaliov Denis despre necesitatea pre-
zentării sale la sediul Judecătoriei Căușeni: or. Căușeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86, pentru ridicarea cererii de chemare în judecată, 
cu actele anexate și prezentarea instanței de judecată, dar nu mai 
târziu de 21 octombrie 2022, a referinței la cererea de chemare în 
judecată și a tuturor probelor pe care le consideră necesare.

Se explică pârâtului Covaliov Denis că, în caz de neprezentare 
în termen a referinței, cauza va fi soluționată în baza materialelor 
anexate la dosar.

Judecător Ana Costiuc
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Marjinean 
Valeria, despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în 
judecată cu valoare redusă înaintată de OCN „Credite Pentru Toți” 
SRL, împotriva cet. Marjinean Valeria privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Marjinean Valeria despre necesitatea 
prezentării sale la sediul Judecătoriei Căușeni: or. Căușeni, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 86, pentru ridicarea cererii de chemare în 
judecată, cu actele anexate și prezentarea instanței de judecată, 
dar nu mai târziu de 21 octombrie 2022, a referinței la cererea 
de chemare în judecată și a tuturor probelor pe care le consideră 
necesare.

Se explică pârâtului Marjinean Valeria că, în caz de neprezen-
tare în termen a referinței, cauza va fi soluționată în baza materia-
lelor anexate la dosar.

Judecător Ana Costiuc
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită cet. Mereacre 
Cătălina Anatolie, dom.: or. Ialoveni, str. D. Sihastru, nr. 3, apt. 
44, să se prezinte în termen de 5 zile de la data publicării avizului, 
pe adresa: or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, sala de ședințe nr. 15, 
în legătură cu examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în 
judecată cu valoare redusă depusă de OCN „Credite Pentru Toți” 
SRL, către Mereacre Cătălina Anatolie privind încasarea datoriei 
și a cheltuielilor de judecată, pentru a ridica cererea de chemare în 
judecată cu anexele, în vederea prezentării referinței în termen de 
30 de zile de la comunicare. 

Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea actelor, 
inclusiv neprezentarea referinței, nu împiedică soluționarea cauzei 
în baza materialelor depuse, fără convocarea părților în ședința de 
judecată. 

Judecător  Corina Albu
www

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, comunică pârâtului Soro-
china Raisa, a.n. 27.11.1989, cu ultimul dom.: r-nul Sângerei, s. 
Grigorești, că pe rolul instnței, se află spre examinare, în proce-
dura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată 
depusă de OCN „Credit Bun SRL, împotriva cet. Sorochina Raisa 
privind încasarea datoriei. 

În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanța 
solicită pârâtului Sorochina Raisa de a se prezenta la Judecătoria 
Balți, sediul Sângerei (r-nul Sângerei, str. Testemițanu, nr. 4, bir. 
16), pentru a recepționa copia cererii de chemare în judecată și 
înscrisurile și de a depune referință asupra cauzei, în termen de 30 
de zile din momentul publicării prezentului aviz.

Se explică pârâtului Sorochina Raisa că, în cazul nedepunetii 
referinței în termenul stabili, cauza va fi examinată în baza mate-
rialelor prezentate la dosar.

Judecător  Mihaela Scripliuc
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează pârâtului To-
fan Victor despre aflarea pe rolul instanței a cererii de chemare în 
judecată cu valoare redusă înaintată de OCN „Credit Bun” SRL, 
împotriva lui Tofan Victor privind încasarea datoriei.

Se stabilește pârâtului Tofan Victor termen de 30 de zile din 
momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia urmează să 
prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 86), și reclamantului referința, precum și copiile înscrisurilor 
necesare.

Se explică pârâtului Tofan Victor că neprezentarea în termen 
a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materialelor 
anexate la dosar.

Judecător                  Svetlana Colun

www
Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită prezentarea cet. 

Luchița Radu, dom.: r-nul Ialoveni, s. Bardar, în termen de 5 zile 
de la data publicării avizului, în sala de ședințe nr. 15, pe adresa 
or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, în legătură cu examinarea cauzei 
civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă depusă 
de BC „MAIB” SA, către Luchița Radu privind încasarea datoriei 
și a cheltuielilor de judecată, pentru a ridica cererea de chemare în 
judecată cu anexele, în vederea prezentării referinței în termen de 
30 de zile de la comunicare.

Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea actelor, 
inclusiv neprezentarea referinței, nu împiedică soluționarea cauzei 
în baza materialelor depuse, fără convocarea părților în ședința de 
judecată.

Judecător                 Corina Albu
www

Judecătoria Drochia, sediul Râșcani, comunică pârâtului Me-
dinschi Vadim, a.n. 13.11.1999, dom.: r-nul Râșcani, or. Costești, 
str. Prieteniei, nr. 6, apt. 49, că pe rolul instanței se află spre exa-
minare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă nr. 
2-1165/22, la cererea de chemare în judecată înaintată de către 
OCN „Credit Bun” SRL, împotriva lui Medinschi Vadim privind 
încasarea datoriei.

Se propune pârâtului ca, în termen de 30 de zile de la data 
publicării avizului, să prezinte instanței de judecată (or. Râșcani, 
str. 31 August, nr. 9) o referință, precum și toate probele necesare 
pe care își întemeiază obiecțiile din referință.

Se explcă pârâtului că, în cazul în care nu depune referința în 
termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în baza cererilor 
anexate la materialele dosarului.

Judecător  Ion Rabei
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Trofimova Galina (dom.: mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, nr. 5, 
apt. 58) pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 
162, bir. 313, în calitate de pârât, în legătură cu examinarea cauzei 
civile intentată la cererea de chemare în judecată depusă de „B&B 
ONE Credit” SRL, împotriva Galinei Trofimova privind încasarea 
datoriei și a cheltuielilor de judecată.

 Se explică cet. Trofimova Galina că, din momentul publică-
rii 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, 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 procedură civilă, doar dacă va-
loarea acțiunii reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă 
și condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare vre-
dusă. 

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

Judecător  Natalia Russu
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
solicită pârâtului Berliba Irina, cu adresa de dom. înregistrată: 
mun. Orhei, str. C. Porumbescu, nr. 22, în termen de 30 de zile, 
calculat de la data publicării prezentei citații, să prezinte instanței 
judecătorești și reclamantului o referință, precum și copii ale în-
scrisurilor necesare în susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 
2-1948/2022, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată 
de SRL „Metical”, împotriva cet. Berliba Irina privind încasarea 
datoriei și compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de 
judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar.

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, solicită 
pârâtului Bogdan Veronica, cu adresa de dom. înregistrată: mun. 
Orhei, str. Burebista, nr. 5, în termen de 30 de zile, calculat de la 
data publicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești 
și reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor ne-
cesare în susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 2-1874/2022, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Me-
tical”, împotriva cet. Bogdan Veronica privind încasarea datoriei 
și compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de 
judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar.

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, solicită 
pârâtului Nacu Ala, cu adresa de dom. înregistrată: mun. Orhei, 
str. T. Ciobanu, 8/6, în termen de 30 de zile, calculat de la data 
publicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești și 
reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor nece-
sare în susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 2-1901/2022, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL 
„Metical”, împotriva cet. Nacu Ala privind încasarea datoriei și 
compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de 
judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la 
dosar.

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, solicită pârâtului Vornicov Tatiana, cu adresa de dom. în-
registrată: s. Brăviceni, r-nul Orhei, în termen de 30 de zile, cal-
culat de la data publicării prezentei citații, să prezinte instanței 
judecătorești și reclamantului o referință, precum și copii ale 
înscrisurilor necesare în susținerea poziției sale, în cauza civilă 
nr. 2-1891/2022, intentată la cererea de chemare în judecată îna-
intată de SRL „Metical”, împotriva cet. Vornicov Tatiana privind 
încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de 
judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la 
dosar.

Judecător  Cristina Troianovschi
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www
Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită prezentarea cet. 

Mihalachi Mihail, pentru data de 18 octombrie 2022, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4), în calitate 
de pârât, în legătură cu examinarea cererii de chemare în judecată 
înaintată de către avocatul Natalia Pavlov, în interesele lui Miha-
lachi Mihail, împotriva cet. Mihalachi Aliona privind desfacerea 
căsătoriei.

 Judecător  Viorica Alexeeva 
www

Judecătoria Cahul, sediul central, comunică că pe rolul 
instanței vizate se află spre examinare, în procedură scrisă a ce-
rerilor cu valoare redusă, cauza civilă nr. 2-1560/2022, intentată 
la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldcell”   SA, 
către Bîcov Vasili privind încasarea datoriei.

Pârâtul Bîcov Vasili, a.n. 10.06.1991, cu ultimul domiciliu: 
or. Taraclia, str. A. Pușkin, nr. 64, poate lua cunoștință de cererea 
de chemare în judecată și înscrisurile anexate, la sediul central al 
Judecătoriei Cahul (mun. Cahul, str. Vladimir Frunze, nr. 62, bir. 
19).

Pârâtul dispune de un termen de 30 de zile de la data comu-
nicării, pentru a prezenta referință, cu răspunsul la pretențiile for-
mulate de reclamant și probele aduse împotriva revendicărilor în-
aintate și alte date împortante pentru soluționarea cauzei, termenul 
acordat fiind unul de decădere în prezentarea ulterioară de probe.

Judecător                 Aliona Sârbu
www

Judecătoria Cahul, sediul central, comunică că pe rolul 
instanței vizate se află spre examinare, în procedură scrisă a ce-
rerilor cu valoare redusă, cauza civilă nr. 2-1556/2022, intentată 
la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldcell”   SA, 
către Derivolcov Ivan privind încasarea datoriei.

Pârâtul Derivolcov Ivan, a.n. 28.01.1977, cu ultimul domici-
liu: or. Taraclia, str. Lenin, nr. 203, poate lua cunoștință de cererea 
de chemare în judecată și înscrisurile anexate, la sediul central al 
Judecătoriei Cahul (mun. Cahul, str. Vladimir Frunze, nr. 62, bir. 
19).

Pârâtul dispune de un termen de 30 de zile de la data comu-
nicării, pentru a prezenta referință, cu răspunsul la pretențiile for-
mulate de reclamant și probele aduse împotriva revendicărilor în-
aintate și alte date împortante pentru soluționarea cauzei, termenul 
acordat fiind unul de decădere în prezentarea ulterioară de probe.

Judecător                 Aliona Sârbu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Holomiova 
Aliona, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Ion Crean-
gă, nr. 53/1, apt. 21, că pe rolul instanței se află spre examinare, 
în procedura cererilor cu valoare redusă, acțiunea intentată de ÎM 
„Moldcell” SA, împotriva Alionei Holomiova privind încasarea 
datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Pârâtul Holomiova Aliona este obligat, în termen de 30 de zile 
de la data publicării prezentului aviz, să prezinte referința scri-
să privind acțiunea reclamantului și toate probele necesare care 
confirmă obiecțiile sale, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei 
Chișinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 317).

Se explică pârâtului că, în cazul nedepunerii referinței și a pro-
belor în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în baza 
materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Scoropadă Valeriu, dom.: 
mun. Orhei, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, apt. 21, pentru data de 
12 octombrie 2022, ora 14.00, 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 SRL 
„Platformacar”, împotriva lui Scoropadă Valeriu privind încasa-
rea datoriei.

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

Judecător  Steliana Lazari
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Turțîn Oleg, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Costiu-
jeni, nr. 6, apt. 97, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 
2-29977/21, la cererea de chemare în judecată depusă de către ÎM-
GFL nr. 11, din Chișinău, în procedura falimentului, către Turțîn 
Oleg privind încasarea datoriei, în procedură scrisă cu privire la 
cererile cu valoare redusă.

 Se explică lui Turțîn Oleg că, din momentul publicării prezen-
tului 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, termen în care ultimul are dreptul de a prezenta 
instanței judecătorești și reclamantului o referință, copii ale înscri-
surilor necesare, precum și o cerere reconvențională, în condițiile 
art.172 și 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acțiunii 
reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și condițiile le-
gale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Judecător  Eduard Galușceac
www

Cуд Комрат офис Чадыр-Лунга доводит до сведения граж-
данина Караман Анатолия, проживающего по адресу: мун. 
Чадыр-Лунга, ул. Крылова, № 3, о том, что в суде Комрат офис 
Чадыр-Лунга находится на рассмотрении гражданское дело № 
2-332/2022 по исковому заявлению OCN „Microinvest” SRL к 
Караман Анатолию о взыскании суммы долга по договору не-
банковского кредита и соответствующих процентов в размере 
4865,00 леев, а также расходов по предоставлению юридиче-
ской помощи в размере 1500 леев и государственной пошли-
ны в размере 270,00 леев, которое принято к рассмотрению по 
процедуре рассмотрения дел с незначительной ценой иска.

В соответствии со ст.2763 ч. (3) ГПК РМ, судебная инстан-
ция разъясняет ответчику об обязательстве в течение 30 дней 
со дня сообщения, представить судебной инстанции и истцу 
отзыв на иск и копии всех необходимых письменных доказа-
тельств.

В силу ст.2764 ч. (2) ГПК РМ, суд доводит до сведения 
ответчика о том, что если после сообщения ответчику изве-
щения он не представляет отзыв, рассмотрение иска осущест-
вляется на основании материалов дела.

Судья  Н.С. Лазарева
www

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Lomaca Mihail, dom.: r-nul Șoldănești, s. Vadul-Rașcov, pentru 
data de 11 noiembrie 2022, ora 10.30, la ședința de judecată (bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 162), în calitate de pârât, în cauza 
civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Lomaca Ole-
sea, împotriva lui Lomaca Mihail privind desfacerea căsătoriei și 
încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori.

Judecător  Gheorghe Stratulat

www
Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 

art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Cebotari Ghenadie, a.n. 
14.09.1998, cu ultimul domiciliu: r-nul Glodeni, s. Danu, în calita-
te de pârât, că pe rolul instanței se află spre examinare cererea de 
chemare în judecată cu valoare redusă cu nr. 2-947/2022, înaintată 
de către OCN „Creditbun” SRL, împotriva lui Cebotari Ghenadie 
privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Cebotari Ghenadie că, în termen de 30 
de zile din data publicării avizului, poate să prezinte referința, pre-
cum și copiile înscrisurilor necesare. Neprezentarea în termen a 
probelor și a referinței nu împiedică soluționarea pricinii în baza 
materialelor anexate la dosar.

Ședința judiciară în cauza dată va avea loc la data de 
07.11.2022, 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 acesteia. 

Judecător                 Vasile Nogai
www

Executorul judecătoresc Boțan George aduce la cunoștință 
despre organizarea licitației publice cu privire la vânzarea bu-
nului mobil – automobilul de marca Toyota, model PRIUS, a.p. 
2010, n/î, FLY 759, culoarea neagră, nr. de identificare JTDK-
N36U201012571, număr caroserie JTDKN36U201012571, tip ca-
roserie, AB, starea descrisă în Raportul de evaluare, ce aparține cu 
drept de proprietate lui Pavlovschii Alexandr, IDNP 201.......800.

Licitația va fi desfășurată de executorul judecătoresc Boțan 
George și va avea loc la data de 18.10.2022, ora 10.00, pe adresa: 
mun.Chișinău, str. A.Șciusev, nr. 27, bir.2.

Prețul inițial al bunului mobil constituie 4600 euro. 
Cererea privind participarea la licitație, acontul în mărime de 

5% din prețul bunului mobil și taxa de participare se depun până 
la data de 17.10.2022, la Biroul executorului judecătoresc Boțan 
George, c/f 43241014; c/c MD85ML000000000022399202, 
din BC „Moldindconbank” S.A, suc.Premium, c/b MOLD-
MD2X320.

Modul de a lua cunoștință în prealabil de bunul mobil scos la 
licitație se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc 
Boţan George, la numărul de telefon: 068401065.

Executor judecătoresc   George Boţan
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
solicită pârâtului Cîrlig Viorel, cu adresa de dom. înregistrată: s. 
Pelivan, r-nul Orhei, în termen de 30 de zile, calculat de la data 
publicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești și 
reclamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor nece-
sare în susținerea poziției sale, în cauza civilă nr. 2-1907/2022, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN 
„Credit Bun” SRL, împotriva lui Cîrlig Viorel privind încasarea 
datoriei și compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de 
judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la 
dosar.

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Hâncești, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grosu Petru, a.n. 
28.01.1967, cu ultimul dom.: r-nul Hâncești, s. Cățăleni, pentru 
data de 16 noiembrie 2022, ora 9.40, la ședința de judecată (or. 
Hâncești, str. Chișinăului, nr.7), în legătură cu examinarea cauzei 
civile, în baza cererii de chemare în judecată depusă de către 
Grosu Eugenia, către Grosu Petru privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Emil Bulat 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Țap Eduard, a.n. 18.05.1978, cu ultimul dom. cunoscut: mun. 
Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul, nr. 5, apt. 20, pentru data 
de 15 marite 2023, ora 10.00, la ședința de judecată (mun. Chişi-
nău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 911), în legătură cu 
examinarea cauzei civile nr. 2-23046/21, la cererea de chemare 
în judecată depusă de OCN ÎCS „Express Leasing&Microcredit” 
SRL, împoriva lui Țap Eduard privind exercitarea dreptul de gaj.

 Judecător           Angela Furdui
www

Judecătoria Edineț, sediul central, informează cet. Ion Budăi, 
cu ultimul domiciliu: s. Șofrâncani, r-nul Edineț, că la data de 12 
decembrie 2022, ora 8.00, va avea loc şedinţa de judecată, pe adre-
sa: or. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, sala de ședințe nr. 3, a cauzei 
civile, la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „B&B 
ONE Credit” SRL, împotriva lui Ion Budăi privind încasarea da-
toriei și a cheltuielilor de judecată.

Judecător  Ghenadie Bîrsan
www

Curtea de Apel Chișinău informează cet. Buciuceanu Vladis-
lav, dom.: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, nr. 23, apt. 12, că 
la data de 13 octombrie 2022, ora 14.00, în incinta Curții de Apel 
Chișinău (str. Teilor, nr. 4, sala nr. 9, et. 2), va avea loc examinarea 
cererii de apel depusă de Socolova Agnesa, împotriva Hotărârii 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 10 noiembrie 2020, emi-
să în cauza civilă, la acțiunea intentată de Socolova Agnesa, către 
Buciuceanu Vladislav, Vornicescu Nicolae, Laptiacru Andrian, 
Laptiacru Elena, intervenienți accesorii Diacon Tatiana, Socolova 
Tatiana, notarul Zara Corina și notarul Rudco Valerii privind de-
clararea nulității contractelor de vânzare-cumpărare.

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

Judecător  Marina Anton
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet-
lor: Cerbușca Ilia Pave, a.n. 01.08.1959, cu ultimul dom. cunos-
cut: mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 13, apt. 160; 
Cerbușca Tatiana Piotr, a.n. 02.12.1963, cu ultimul dom. cunos-
cut: mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 13, apt. 160; 
Cerbușca Eugeniu Ilie, a.n. 25.10.1984, cu ultimul dom. cunoscut: 
mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 13, apt. 160 și 
Horoș Irina Ilia, a.n. 31.12.1987, cu ultimul dom. cunoscut: mun. 
Chișinău, str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 13, apt. 160, în termen 
de 15 de zile de la data publicării prezentului aviz, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir. 911), în calitate de pârâți, pentru a le fi înmânate cererea de 
chemare în judecată și actele anexate, în cauza civilă examinată în 
procedura cererilor cu valoare redusă (nr. 2-17837/22), intentată 
de APLP nr. 54/220 COOP, ce are ca obiect acțiunea de încasare 
a datoriei.

Judecător  Angela Furdui

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet-lor: Gazea 

Petru, Gazea Ina, domiciliați: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bă-
trân, nr. 16, apt. 100, că pe rolul instanței se află spre examinare, 
în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în 
judecată depusă de APLP nr. 54/220 COOP, împotriva lui Gazea 
Petru, Gazea Ina privind încasarea datoriei. 

Pârâții Gazea Petru, Gazea Ina, sunt obligați, în termen de 30 
de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte referința 
scrisă privind acțiunea reclamantului și toate probele necesare 
care confirmă obiecțiile lor, prin intermediul Cancelariei Jude-
cătoriei Chișinău, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâților că, în cazul nedepunerii referinței și a 
probe lor în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în 
baza materi alelor anexate la dosar. 

Judecător  Oxana Parfeni
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet-lor: Mun-
teanu Serghei, Munteanu Tatiana, domiciliați: mun. Chișinău, 
str. Budăi, nr. 2/3, apt. 27, că pe rolul instanței se află spre exami-
nare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chema-
re în judecată depusă de APLP nr. 54/365 COOP, împotriva lui 
Munteanu Serghei, Munteanu Tatiana privind încasarea datoriei 
și încasarea cheltuielilor de judecată. 

Pârâții Munteanu Serghei, Munteanu Tatiana sunt obligați, 
în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să 
prezinte referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate 
probele necesare care confirmă obiecțiile lor, prin intermediul 
Cancelariei Judecătoriei Chișinău, se diul Centru (mun. Chișinău, 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâților că, în cazul nedepunerii referinței și a 
probe lor în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în 
baza materi alelor anexate la dosar. 

Judecător  Oxana Parfeni
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al 
RM, solicită pârâților Cerap Adrian, Cerap Stefania, cu adresa 
de dom. înregistrată: mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 5, apt. 56, 
în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezen-
tei citații, să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o 
referință, precum și copii ale înscrisurilor necesare în susținerea 
poziției lor, în cauza civilă nr. 2-1866/2022, intentată la cererea 
de chemare în judecată înaintată de ÎM „Servicii Comunal-Loca-
tive” Orhei, împotriva lui Cerap Adrian, Cerap Stefania privind 
încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor judiciare. 

Dacă pârâții nu vor depune referința în termenul stabilit de 
judecător, vor fi decăzuți din dreptul de a o prezenta ulterior și 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la 
dosar.

Judecător  Cristina Troianovschi
www

Judecătoria Hâncești, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rîmbu Valeriu, a.n. 
30.01.1996, cu ultimul dom.: r-nul Hâncești, s. Pogănești, pen-
tru data de 15 noiembrie 2022, ora 11.00, la ședința de judecată 
(or. Hâncești, str. Chișinăului, nr.7), în legătură cu examinarea 
cauzei civile, în baza cererii de chemare în judecată depusă de 
către SC „Brawal” SRL, către Rîmbu Valeriu privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Emil Bulat 
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Sîrbu 
Alexandr despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cere-
rea de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de „Ghe-
pard Trans” SRL, împotriva lui Sîrbu Alexandr privind încasarea 
datoriei.

Se stabilește pârâtului Sîrbu Alexandr termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, în cadrul căruia ur-
mează să prezinte instanței judecătorești (or. Căușeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86) și reclamantului referința, precum și copiile 
înscrisurilor necesare.

Se explică pârâtului Sîrbu Alexandr că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza mate-
rialelor anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită prezentarea 
cet. Frecăuțan Nadejda, pentru data de 28 octombrie 2022, ora 
10.10, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr.4), 
în legătură cu examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în 
judecată depusă de către BC „Moldova-Agroindbank” SA, împo-
triva cet-lor: Frecăuțan Valentin, Frecăuțan Nadejda și Frecăuțan 
Iurie privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Midoni Alexandru, a.n. 
22.01.1997, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Hâncești, s. Sără-
teni, pentru data de 28 octombrie 2022, ora 11.30, la ședința de 
judecată (or. Rezina, str. Voluntarilor, nr. 3, sala nr. 5), în calita-
te de pârât, unde va avea loc examinarea cererii de chemare în 
judecată înaintată de Midoni Mariana, către Midoni Alexandru 
privind schimbarea cuantumului de încasare a pensiei alimentare 
pentru întreținerea copiilor minori.

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

Judecător  Dorina Cebanița
www

Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Tcaciuc Denis, dom.: mun. 
Chișinău, str. Salcâmilor, nr. 22/7, apt. 18, pentru data de 27 
octombrie 2022, ora 11.00, în incinta Curții de Apel Chișinău 
(mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4, sala nr. 6), în calitate de inti-
mat, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată 
de Ciocoi Iurie, împotriva lui Tcaciuc Denis privind repararea 
prejudiciului material, moral, cauzat prin contravenție și com-
pensarea cheltuielilor de judecată.

Judecător  Ina Dutca
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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.

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: 
Galina Ciobanu, judecător,  Judecătoria 
Chișinău;  Natalia Bobu, judecător, Judecătoria  
Edineț; Lina Popescu, judecător, Judecătoria 
Soroca; Nicolae Chirilov, judecător, Judecătoria  
Orhei; Afanasi Curdov, judecător, Curtea de 
Apel  Comrat; Ghenadie Eremciuc, judecător, 
Judecătoria Bălți.

 Mult  stimaţi  omagiaţi,  este  o  onoare  pen-
tru  noi  să  vă  adresăm sincere  şi  calde  urări  
de  sănătate. Apreciem  străduinţa,  devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă îndepli-
niţi 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

R ecent, profesorii 
de la Universita-

tea Berkeley, Ca lifornia, 
au realizat un studiu ine-
dit, având ca subiecți 15 
000 de bolnavi de diverse 
afecțiuni. S-a dovedit că 
90% dintre ei, în trecut, 
avuseseră parte de supărări 
mari, necazuri și probleme 

grave. La un mo ment dat, 
fuseseră profund răniți de 
cineva apropiat și nu pu-
teau ierta sau uita. La fina-
lul expe ri mentului, savanții 

au ajuns la o concluzie 
uimitoare: supărările au 
declanșat procesul bolii.

„Sănătatea tru pului e 
puternic legată de cea su-
fletească, de cele mai multe 
ori, predispoziția pentru o 
anumită boală fiind dată de 
propriul temperament, de 
modul de gândire, de ca-

racterul omului. Emoțiile 
și gândurile nega tive slă-
besc energia orga nismului, 
influențează echi librul 
intern, declanșând boli”, 

susține profesorul Gra ham 
Fleming.

Studiile din ultimii ani 
asupra hipotalamusului, 
acea parte a creierului care 
are rol în reglarea supe-
rioa ră a funcțiilor vegetati-
ve ale organismului, au de-
mons trat ca mintea omului 
creează, practic, felul în 

care funcționează corpul. 
După părerea sa vantului, 
gândurile și emoțiile 
modifică celulele până la 
nivelul nu cle ului. „Aces-
te stări ne distrug în așa 
măsură celulele, încât, 
după un timp, nu-și mai 
pot îndeplini nici măcar 
funcțiile de bază”.

Pentru ca aceste 
emoții și stări negative 
să nu se scurgă prin sis-
temul nervos către orga-
nele inter ne, ele trebuie 
eliminate cumva. Deși 
me todele de eliberare a 
stre sului prin țipăt, lo-
vitul unei perne, al unui 

ma nechin sau al unui sac 
de box par la prima ve dere 
ila re, totuși sunt eficiente, 
permițând creie rului să se 
elibe re ze de tensiunile a du-

nate și astfel să-și păstreze 
echilibrul.

Terapia prin râs repre-
zintă un alt mijloc de elimi-
nare a tensiunilor fizice și 
psihice. Când omul râde, 
își schim bă starea interi-
oară, iar universul per cepe 
buna lui dispoziție, veselia 
și gândurile op timiste, atră-
gând evenimente și situații 
pozitive.

Terapeutul ame rican 
Norman Cousins este cel 
care, în 1964, folosind 
gândirea pozitivă și umo-
rul, a reușit să trateze un 
pacient cu o boală articu-
lară, la vremea aceea incu-
rabilă. În timpul ședințelor 
de trata ment, terapeutul îi 
dădea spre vizio nare paci-
entului filme de comedie 
care să-i provoace râsul, 
cât mai îndelungat. După 
30 de minute de râs, pa-
cientul avea parte de două 
ore fără dureri. După mai 
multe luni de astfel de tra-
tament, rezultatul a fost 
miraculos: boala a dispă-
rut complet.

dir.org.ro

E lveția propune 
pedeapsa cu în-

chisoarea pentru cei care 
încalcă noile reguli de 
utilizare a gazelor, care 
prevăd o temperatură de 
numai 19 grade Celsius în 
locuință și o temperatură 
a apei calde de maximum 
60 de grade.

Pe fondul unei crize 
energetice în plină expan-
siune în Europa, Elveția 
intenționează să pedep-
sească cetățenii care nu 
respectă noile reguli im-
puse pentru a reglemen-
ta utilizarea gazelor în 
această iarnă, potrivit pre-
sei internaționale, citate 
de Financial Intelligence.

Persoanele care în-
calcă noile reglementări 
ar putea risca amenzi sau 
chiar închisoare de până 
la trei ani, potrivit unui 
articol al cotidianului 
elvețian Blick.

Conform noilor reguli 
ale Elveției, temperaturile 
din clădirile cu sisteme 
de încălzire pe gaz pot fi 
crescute la maximum 19 
grade Celsius (66,2 grade 
Fahrenheit), iar apa poate 
fi încălzită până la 60 de 
grade Celsius (140 grade 
Fahrenheit).

Radiatoarele sunt in-
terzise,   în timp ce saunele 
și piscinele trebuie să ră-
mână reci.

Toate acestea fac par-
te din măsurile prevăzute 
în Legea federală privind 
aprovizionarea econo-
mică națională, la care 
Departamentul Federal 
de Afaceri Economice 
(DEAE) se referă în mod 
explicit într-un document 
oficial, se arată în raport.

Markus Sporndli, un 
purtător de cuvânt al De-
partamentului Federal de 
Finanțe, a declarat pentru 
Blick că valoarea zilnică 
a amenzilor ar putea fi 
de cel puțin 30 de franci 
elvețieni (30 de dolari) 
și de maximum 3000 de 
franci elvețieni.

Companiile de 
utilități ar putea fi, de 
asemenea, sancționate 
dacă își depășesc în mod 
deliberat cotele de gaz.

Articolul din presa 
elvețiană mai spune că 
guvernul se mișcă într-o 

„zonă gri”, cu provocări 
și dispute cu privire la 
măsurile punitive care ar 
putea menține instanțele 
ocupate.

Fredy Fassler, un 
ofițer superior de poliție, 
a cerut guvernului „să 
dispună doar măsuri 
care pot fi implementate 
și, mai presus de toate, 
controlate”, se arată în 
articol.

Fassler a spus că 
nu dorește ca poliția să 
meargă din ușă în ușă, 
cerând ca liniile directoa-
re să fie implementate cu 
simțul proporției.

El a citat experiențe 
din pandemia de Covid-
19, spunând că a existat 
o anumită „cultură a 
denunțului” în timpul 
acelei crize.

Ar fi recomandabil 
să discutăm dacă, în loc 
de proceduri penale cos-
tisitoare, amenzile admi-
nistrative simple ar putea 
fi o soluție mai bună, a 
spus oficialul.
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Elveția: Închisoare 

dacă ai prea cald în casă

J aponezii sunt una dintre 
puținele națiuni care sunt do-

minate de metodele netradiționale de 
tratare a bolilor. De câteva sute de 
ani, acești oameni au fost tratați pe o 
cale alternativă.

Jin Jitsu este 
una dintre tehnici-
le care vizează vin-
decarea corpului. 
Constă în faptul că 
unele puncte de pe 
degete sunt apăsa-
te, ceea ce face ca 
întregul corp să fie 
mai sănătos. Ches-
tia este că fiecare 
deget al mâinii este 
conectat cu anumi-
te organe.

În total, tre-
buie să petreceți 5 
minute pentru un 
astfel de tratament.
pentru a elimina 
durerea, trebuie 
să ciupiți degetul 
dorit, să-l mențineți în această stare 
tot timpul. De asemenea, trebuie să 
respirați adânc. După ce au trecut 5 
minute, trebuie să masați bine toate 
degetele rămase.

Degetul mare este conectat la 
stomac și splină. Ajută să facă față 
emoțiilor depresive, precum și să în-

lăture iritabilitatea. Ciupirea acestui 
deget va fi eficientă și pentru proble-
mele pielii și problemele nervoase.

Degetul arătător este conectat cu 
vezica urinară și rinichii.

Degetul mijlociu ajută la normali-
zarea funcționării ficatului și a vezicii 
biliare. De asemenea, este eficient 
împotriva iritabilității. Poate vindeca 
nevroze și migrene.

Inelarul este responsabil pentru 
plămâni. Ajută la eliminarea senti-
mentului de dor, tristețe, negativita-

te. Este eficient pentru probleme de 
respirație sau afecțiuni ale pielii.

Degetul mic este responsabil pen-
tru inimă. De asemenea, ajută la în-
depărtarea fricii, a sentimentelor de 

frustrare. Trebuie să ciupiți acest de-
get pentru orice probleme care apar 
cu inima unei persoane.

O tehnică atât de simplă vă per-
mite să vă mențineți sănătatea, să 
rămâneți o persoană fericită și veselă 
mai mult timp.
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Cum sunt capabili japonezii 
să se vindece în câteva minute?

Emoțiile și gândurile nega tive slăbesc energia 
orga nismului, influențează echi librul intern, 

declanșând boli


