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M inistrul Justiției Sergiu Litvinenco a partici-
pat recent la deschiderea Forumului național 

„Instanțe judecătorești model”, în cadrul căruia au fost 
prezentate rezultatele obținute pe parcursul unui an de 
la lansare.

„Acum un an, am participat la lansarea proiectului 
„Instanțe judecătorești model” – proiect ambițios care a 
prins contur în două judecătorii, de la Bălți și Ungheni. 
Apreciez eforturile partenerilor de dezvoltare, în mod 
special ale Guvernului SUA prin Agenția Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională (USAID), depuse pen-
tru a dezvolta infrastructura instituțională în aceste două 
judecătorii, de a facilita accesul la justiție, de a transpa-

rentiza activitatea instanțelor de judecată, de a digitaliza 
serviciile și de a consolida conexiunea dintre justițiabili și 
instanță”, a spus Sergiu Litvinenco.

Ministrul Justiției a remarcat că, pe lângă crearea 
condițiilor în instanțe, care să corespundă standardelor 
internaționale, în cadrul proiectului s-a pus accent și 
pe educația juridică a cetățenilor. Menținerea unui di-
alog continuu cu justițiabilii este un factor-cheie întru 
îmbunătățirea actului de justiție, a interacțiunii dintre ju-
decători, actori ai justiției și cetățeni.

„Dezvoltarea instituțiilor care să asigure o justiție echi-
tabilă, eficientă și de calitate constituie un postulat central 
al statului de drept. Cetățenii Republicii Moldova trebuie 

și merită să aibă parte de justiție dreaptă, începând de 
la accesul în instanțele de judecată și mai ales calitatea 
actului de justiție, care trebuie să fie unul corect și bazat 
exclusiv pe lege”, a mai menționat Sergiu Litvinenco.

Proiectul „Instanțe judecătorești model” este o 
inițiativă realizată cu sprijinul poporului american, prin 
intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Proiectul are ca scop să susțină 
judecătoriile întru realizarea și menținerea statutului de 
instanță model și să sporească eficiența, performanța și 
calitatea serviciilor instanțelor, astfel încât să crească și 
satisfacția vizitatorilor instanțelor.

justice.gov.md

Forumul național „Instanțe judecătorești model”

Î nceputul de brumărel 
aduce cu sine o sărbă-

toare nostalgică – Ziua Pro-
fesorului! Or, indiferent la ce 
etapă a vieții se află fiecare 
dintre noi, indiferent de do-
meniul în care activăm, de 
Ziua Profesorului gândurile 
noastre se îndreaptă către acei 

care stau la straja civilizației 
societății – neobosiții Das-
căli – făuritori de personalități. 
Dânșii stăruie ca visele fie-
cărui om să devină realitate 
prin înțelepciune, crez, efort 
și elan. Astfel, grație Profe-
sorilor, suntem cine suntem, 
pentru că ne-au altoit în suflet 
dragostea pentru cunoaștere 
perpetuă, muncă și dăruire în 
tot ceea ce facem.

Stimați profesori, de 
la Dumneavoastră am luat 
cunoștințe, dar am învățat și 
arta creativității, a demnității 
umane, a bunătății, arta de a 
fi Oameni destoinici ai nea-
mului. Cu certitudine, aveți o 
misiune deloc ușoară, plină de 
responsabilități, dar în același 
timp atât de nobilă. Peste toa-

te impedimentele reușiți să 
treceți cu brio. De ce? Pen-
tru că un profesor nu poate fi 

profesor decât prin vocație și 
astfel nu mai lăsați loc pentru 
provocări. 

Dumneavoastră vă da-
torăm reușitele, iar fiecare 
dintre ele, pe bună dreptate, 

poate fi considerată un suc-
ces care vă aparține, un laur 
pe altarul activității care, în-

tre timp, v-a devenit expresia 
sufletului.

Astfel, cu ocazia sărbăto-
rii care vă aparține în exclu-
sivitate – Ziua Profesorului 

– vă adresez sincere felicitări, 
înțesate cu urări de bine și să-
nătate. Vă doresc ca munca să 
vă fie răsplătită din plin, inclu-
siv prin satisfacția reușitelor 
celor pe care îi ghidați cu 
atâta măiestrie prin labirintul 
cunoștințelor!  
Cu aleasă considerațiune, 

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,

profesor universitar,
președintele 

Senatului Universității 
de Studii Politice 

și Economice Europene 
,,Constantin Stere” 

FELICITĂRI DE ZIUA PROFESORULUI!
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P roiectul de lege pentru eli-
minarea regimului duty-free 

pe teritoriul Republicii Moldova a 
fost aprobat în pri-
ma lectură. Scopul 
inițiativei legislati-
ve rezidă în promo-
varea principiului de 
echitate fiscală prin 
aplicarea impozite-
lor asupra mărfurilor 
comercializate pe 
teritoriul țării, in-
clusiv în unitățile co-
merciale din zonele 
vamale.

Inițiativa legis-
lativă aparține unui 
grup de deputați. Po-
trivit președintelui 
Comisiei economie, 
buget și finanțe, 
unul din autorii pro-
iectului, Dumitru Alaiba, inițiativa 
are ca scop asigurarea echității pentru 
toți antreprenorii din punct de vedere 
al impozitării, completarea bugetului 
de stat cu noi surse de venit, dar și 
prevenirea riscurilor de contraban-

dă și crimă organizată. ,,În 2023 va 
trebui să protejăm cetățenii, mii de 
afaceri, ceea ce înseamnă investiții 

și resurse suplimentare în bugetul de 
stat care trebuie identificate și utiliza-
te eficient. Inițiativa vine anume din 
aceste considerente”, a argumentat 
Dumitru Alaiba.

Proiectul de modificare a Codu-

lui vamal, Codului fiscal și Legii cu 
privire la tariful vamal va fi supus 
examinării în cea de-a doua lectură. 

După adoptarea legii, magazinele 
duty-free vor activa până la expirarea 
licenței curente.

multimedia.parlament.md

Vizita unor reprezentanți
ai Comisiei de la Veneția 
la Curtea Constituțională
Recent, judecătorii Curții Constituționale au avut o în-

trevedere cu o delgație a Comisiei de la Veneția, din care au 
făcut parte Veronika Bilkova, Jan Velaers, experți ai Comi-
siei, și Michael Janssen, funcționar al Consiliului Europei.

Vizita experților Comisiei de la Veneția a avut loc în 
contextul pregătirii Opiniilor Comisiei privind Legea 
securității informaționale și Legea care criminalizează uti-
lizarea simbolurilor asociate agresiunilor militare. Opiniile 
vor fi adoptate în cadrul celei de-a 132-a Sesiuni plenare a 
Comisiei de la Veneția, din 21-22 octombrie 2022.

constcourt.md

Voucherul pentru 
formarea profesională a șomerilor, 
aprobat de Parlament
Deputații au aprobat instituirea voucherelor pentru for-

mare profesională. Proiectul de modificare a Legii cu privi-
re la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 
șomaj a fost votat în lectura a doua.  

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

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

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va publica anu-
al, până la data de 31 decembrie, pe pagina web, lista pre-
statorilor de cursuri de formare profesională autorizați.

multimedia.parlament.md

Votat în prima lectură: Distribuirea 
salariilor în sectorul bugetar va fi 
efectuată prin intermediul „MPay”
Distribuirea plăților salariale de către autoritățile publi-

ce va fi efectuată prin intermediul serviciului guvernamen-
tal de plăți electronice „MPay”, după modelul distribuirii 
prestațiilor sociale. Deputații au aprobat în prima lectu-
ră proiectul de modificare a Legii salarizării și Legii privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe        
Dumitru Alaiba a spus în plenul Legislativului că adopta-
rea modificărilor va dinamiza tehnologizarea proceselor de 
distribuire a plăților salariale și a celor sociale, va crește 
competitivitatea pe piața serviciilor de plată și va reduce 
costurile legate de efectuarea plăților salariale. Potrivit de-
putatului, odată cu migrarea plăților către serviciul guver-
namental de plăți electronice „MPay”, conturile salariaților 
vor rămâne în bănci.

Distribuirea salariilor la conturile de plăți ale salariaților 
de către unitățile bugetare prin intermediul „MPay” ar urma 
să fie obligatorie. În prezent, prin „MPay” sunt distribuite 
26 de tipuri de prestații sociale, prin intermediul tuturor 
celor 11 bănci comerciale care activează în Republica Mol-
dova, dar și al Întreprinderii „Poșta Moldovei” și al unui 
prestator nebancar.

multimedia.parlament.md

Votat unanim în prima 
lectură: Proiect de lege menit 
să impulsioneze activitatea 
investițională și economică 
în sudul țării 
Deputații au aprobat unanim, în prima lectură, proiec-

tul de modificare și completare a Legii privind Zona Antre-
prenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneş”. Sco-
pul inițiativei legislative constă în impulsionarea activității 
investiționale, economice și de producere în sudul țării.

Modificările propuse vizează delimitarea clară a hotare-
lor și competențelor Zonei Antreprenoriatului Liber – Par-
cul de Producție „Valkaneş” și a Parcului Industrial Comrat. 
Autorul proiectului, deputatul Dan Perciun, președintele 
Comisiei protecție socială, sănătate și familie, menționează 
că există un interes sporit din partea investitorilor străini 
pentru a dezvolta afaceri în Zona Liberă „Valkaneș”, cre-
ând locuri de muncă bine remunerate. În total, este planifi-
cată construirea a 60 000 m² de clădiri industriale, iar vo-
lumul estimat de investiții este de 240 de milioane de lei. 
Toate proiectele industriale din Zona Liberă sunt orientate 
spre export.

Proiectul va fi supus aprobării și în lectura a doua.
multimedia.parlament.md

L egea privind informarea consumatorului cu privire 
la produsele alimentare, adoptată acum cinci ani, 

va fi îmbunătățită și armonizată cu legislația Uniunii Eu-
ropene.

Autorii inițiativei legislative sunt președintele Comisiei 
protecție socială, sănătate și familie Dan Perciun și mem-
bra comisiei Ana Oglinda. Proiectul de lege prevede că, la 
100 de grame de grăsime din produsele alimentare, cantita-
tea de acizi grași trans să nu depășească 2 grame. Informația 
respectivă va fi pusă la dispoziția consumatorului direct pe 
ambalajul sau eticheta produsului alimentar, dar și prin in-
termediul altor instrumente de comunicare.

Deputații argumentează că acizii grași trans, în afara 
celor care se găsesc în mod natural în grăsimile de origine 
animală, sunt considerați cei mai nocivi, pentru că ridică 
nivelul de colesterol „rău” în organism, provocând boli car-
diovasculare, cerebrovasculare și oncologice. Parlamentarii 
precizează că acizii grași trans sunt utilizați în industria 

alimentară deoarece prelungesc termenul de valabilitate 
a produsului, conferă un aspect atrăgător și prelungesc 
prospețimea acestuia, iar alimentele în care se regăsește un 
procent sporit de acizi grași trans sunt: margarina, frișca, 
smântâna vegetală, biscuiții, fursecurile, cartofii prăjiți, 
gogoșile, produsele semipreparate congelate etc.

Proiectul înaintat va asigura protecția sănătății consu-
matorilor prin stabilirea de cerințe obligatorii, cărora tre-
buie să se conformeze operatorii din domeniul alimentar la 
plasarea pe piață a produselor.

Membrii Comisiei economie, buget și finanțe au votat 
în unanimitate pentru avizul pozitiv al proiectului de modi-
ficare a Legii privind informarea consumatorului cu privire 
la produsele alimentare. După examinarea în cadrul celor-
lalte comisii parlamentare permanente, documentul va fi 
prezentat în plenul Legislativului.

multimedia.parlament.md

Proiectul de lege pentru eliminarea regimului 
duty-free a fost aprobat în prima lectură

P arlamentul a votat în cea de-a doua lectură creșterea 
claselor de salarizare pentru asistenții sociali comu-

nitari și asistenții parentali profesioniști cu studii profesio-
nal tehnice. Salariile majorate vor fi calculate pentru luna 
septembrie și achitate începând cu luna octombrie a anului 
curent.

De asemenea, se majorează clasele de salarizare pen-
tru cadrul didactic de sprijin, personalul medical din cadrul 
instituțiilor penitenciare, unele categorii de personal de 

specialitate din domeniul expertizei judiciare, formării ju-
diciare, asistenţei juridice garantate de stat ș.a.

Modificările intervin ca urmare a carențelor cu privire 
la sistemul de salarizare din sectorul bugetar ce țin de sa-
lariile mici ale unor categorii de angajați, poziționarea ne-
corespunzătoare în ierarhia posturilor, nivelul diferențiat de 

salarizare a unor titluri de funcții 
care îndeplinesc același tip de 
sarcini.

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 sarci-
nilor prioritare de aderare a țării 
la UE.

Potrivit președintelui Comi-
siei protecție socială, sănătate și 
familie Dan Perciun, de la 1 ia-
nuarie 2023, suplimentar, vor fi 
revăzute clasele de salarizare și 
pentru alte categorii de angajați.

Legea a fost adoptată cu votul a 52 de deputați.

multimedia.parlament.md

Creșterea claselor de salarizare 
pentru mai multe categorii de angajați, 

votată în lectura a doua 

Va fi reglementat controlul cantității 
de acizi grași trans în alimente
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Î n contextul promovării dialogului și al sinergiei inter-
profesionale, Institutul Național al Justiției și Asociația 

Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii 
(ABA ROLI) a organizat recent două instruiri cu tematica 

„Tehnici de prezentare a cauzei în fața instanței de judeca-
tă” și „Argumentare și scriere juridică”. Acestea au loc în 
cadrul Programului pentru Tinerii din Profesiile Juridice, 
după modelul cursurilor de instruire de la National Institute 
of Trial Advocacy (NITA) din SUA.

Sesiunile de formare, destinate tinerilor magistrați, 
procurori și avocați, au fost facilitate de experții din ca-
drul NITA: Barbara S. Barron și William J. Hunt. Pe par-
cursul a patru zile, participanții au fost familiarizați cu 

stilul american al argumentării scrise, cu aspecte privind 
audierea directă și încrucișată, precum și cu modul de pre-
zentare a mijloacelor materiale de probă. Fiind repartizați 
în grupuri mici, cursanții au întocmit cereri de excludere 
a mijloacelor materiale de probă și cereri de excludere 
a procesului-verbal de prezentare spre recunoaștere, au 
dezvoltat competențe de audiere directă și încrucișată 
etc.

Activitățile de instruire sunt parte a Programului de 
susținere a reformei justiției penale și combatere a corupției, 
implementat de ABA ROLI, cu suportul financiar al Depar-
tamentului de Stat al SUA.

inj.md

P ersoanele cu dizabilitate seve-
ră sau accentuată și persoane-

le ale căror venit este mai mic decât 
salariul minim lunar stabilit de Gu-
vern ar putea beneficia de asistență 
juridică calificată. În acest 
sens, Executivul a avizat 
recent inițiativa legislativă 
care propune modificarea 
Legii cu privire la asistența 
juridică garantată de stat. 
Proiectul are drept scop 
fortificarea sistemului de 
asistență juridică garantată 
de stat, în vederea asigurării 
efective a dreptului la apă-
rare.

„Mai exact, prin proiect 
se propune includerea la ca-
tegoriile de persoane cărora 
li se acordă asistență juri-
dică calificată, indiferent de 
nivelul veniturilor, a persoanelor cu 
dizabilitate severă sau accentuată, 
dar și a persoanelor cu venit mai mic 
decât salariul minim lunar stabilit de 
Guvern, care în prezent este de 3500 
de lei. Astfel, va fi asigurat dreptul la 

apărare al persoanelor din categorii 
social-vulnerabile”, a explicat minis-
trul Justiției Sergiu Litvinenco, în ca-
drul ședinței de Guvern.

Pe lângă asigurarea accesului la 

justiție al persoanelor din grupuri 
vulnerabile, proiectul are ca scop for-
tificarea și eficientizarea capacităților 
funcționale ale Consiliului Național 
pentru Asistența Juridică Garantată de 
Stat (CNAJGS) – instituția care acor-

dă asistență juridică calificată. În spe-
cial, prevederile se referă la:

– criteriile de angajare a parajuriștilor 
(simplificarea modalității de recrutare 
a parajuriștilor),

– mandatul membrilor 
și directorului executiv al 
Consiliului Național pentru 
Asistență Juridică Garanta-
tă de Stat,

– temeiurile refuzului de 
acordare a asistenței juridi-
ce calificate.

Potrivit legislației ac-
tuale, asistenţa juridică ga-
rantată de stat reprezintă 
serviciile juridice acordate 
gratuit persoanelor care nu 
dispun de suficiente mijloa-
ce financiare pentru plata lor 
şi care întrunesc condiţiile 
stipulate în lege. Asistența 

juridică de stat poate fi primară (sim-
ple consultații) și calificată (asistență 
juridică acordată în cauze penale, civi-
le, contravenționale, administrative).

justice.gov.md

S ecretara de stat 
a Ministerului 

Justiției Nadejda Burciu a 
deschis lucrările grupului 
de lucru pentru elaborarea 
propunerilor de modificare 
a legislației pe segmentul 
asistenței medicale acor-
dată persoanelor aflate în 
detenție, instituit pe 20 sep-
tembrie, prin ordinul minis-
trului Justiției.

În mesajul său, Nadejda 
Burciu a menționat că, po-
trivit jurisprudenței Curții 
Europene pentru Dreptu-
rile Omului, sănătatea în 
instituțiile penitenciare 
este apreciată drept cel mai 
vulnerabil aspect al vieții 
din mediul carceral și ne-
cesită o ocrotire amplă. Tot-
odată, luând în considerare 
condamnările Republicii 
Moldova la CEDO pentru 
asistența medicală neadec-
vată acordată persoanelor 
private de libertate, secreta-
ra de stat a subliniat că Mi-
nisterul Justiției își propune 
să identifice soluții viabile 
pentru creșterea calității 
serviciilor medicale din 
detenție, îndeplinind astfel 
recomandările Consiliului 
pentru prevenirea torturii 
din Republica Moldova 

(CpPT), Comitetului pentru 
prevenirea torturii al CoE 
(CPT), Comitetului împo-
triva torturii al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite ș.a.

Subiectul abordat în 
cadrul primei ședințe a vi-
zat asigurarea serviciilor 
medicale în instituțiile me-
dico-sanitare publice din 
fondul de asigurare medi-
cală (CNAM) pentru cate-
goriile de deținuți asigurați 
de stat (minori, gravide, 
pensionari, persoane cu 
dizabilități).

Astfel, grupul de lu-
cru urmează să analize-
ze diferite modalități de 
îmbunătățire a asistenței 
medicale în instituțiile pe-
nitenciare și să elaboreze 
propuneri de politică publi-
că – „Servicii medicale de 
calitate pentru persoanele 
deținute în penitenciare”.

La ședință au partici-
pat deputați din Parlamen-
tul Republicii Moldova, 
directorul CNAM Ion 
Dodon, reprezentanți ai 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, Avocatu-
lui Poporului și Asociației 

,,Promo-Lex”.

justice.gov.md

R olul formatorului 
și tehnicile de in-

struire a adulților, cum este 
proiectat și cum trebuie să 
fie livrat un curs, alternarea 
tehnicilor și a metodelor 
de învățare, evaluarea unui 
training prin modelul Kirk-
patrick și multe alte subiecte 
au fost abordate în cuprinsul 
modului „Relaționarea efi-
cientă cu justițiabilii”. Ac-
tivitatea este parte a școlii 
de toamnă pentru formarea 
formatorilor în domeniul 

dezvoltării abilităților de 
comunicare a personalului 
instanței de judecată.

Programul de instruire 
a avut loc timp de trei zile, 
începând cu 26 septembrie 
2022, pentru formatorii 
INJ, judecătorii și angajații 
judecătoriilor model Bălți, 
Ungheni și Edineț.

Ghidați de expertul 
,,Ascendis” Cătălin Vaduva, 

beneficiarii sesiunilor de 
dezvoltare profesională au 
fost antrenați în exerciții 
practice și ateliere de lucru. 
Astfel, participanții au fost 
implicați în simulări pri-
vind capcanele și barierele 
în comunicare, iar în baza 
cunoștințelor acumulate, au 
modelat un fragment de 10-
15 minute de curs, primind 
un feedback din partea ex-
pertului despre punctele for-

te și zonele de dezvoltare.
Modulul „Relaționarea 

eficientă cu justițiabilii” a 
fost organizat de Institu-
tul Național al Justiției și 
USAID Moldova, în ca-
drul proiectului „Instanțe 
judecătorești model”.
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Mai multe categorii de persoane 
din grupuri social-vulnerabile 

ar putea beneficia 
de asistență juridică calificată 

Formatorii INJ 
au participat la cursul 
privind relaționarea 

eficientă cu justițiabilii

Asistența medicală 
oferită persoanelor 
private de libertate 

în cadrul instituțiilor 
penitenciare, discutată 
la Ministerul Justiției 

Noi instruiri în domeniul scrierii juridice 
și al prezentării în fața instanței, 

pentru tinerii din profesii juridice 

Î n vederea conștientizării actualei 
diversități a concepțiilor etice și 

a influenței lor asupra interpretării le-
gii și a evaluării stării de fapt, forma-
torii Institutului Național al Justiției 
au participat la seminarul „Etică și 
judgecraft – arta de a fi judecător”. 
Axat pe setul de competențe comu-
ne aplicabile judecătorilor la toate 
nivelurile de jurisdicție, tematica 
programului de instruire a inclus 
elemente privind comportamentul 
judiciar și de etică, capacitatea de 
adaptare judiciară și practicarea 
abilităților non-juridice în sala de 
judecată.

Seminarul s-a desfășurat recent, 
la București, România, fiind susținut 
de formatorii Institutului Național al 
Magistraturii (INM) – Roxana Rizo-
iu, Dana Burcă, Horațius Dumbravă, 
judecător, și Cristian Daniel Oana, ju-
decător. Experții au sprijinit dezbate-
rile și exprimarea punctelor de vedere 

asupra aspectelor care au fost puse în 
discuție, atât prin prisma instituțiilor 
juridice, cât și prin soluționarea ca-
zurilor practice. Astfel, participanții 
au asimilat cunoștințe privind aspecte 
generale de comunicare și reziliență, 
identificarea situațiilor non-juridice 

relevante pentru rezolvarea legală și 
temeinică a unor probleme de natură 
juridică și aplicarea în activitatea cu-
rentă a soluțiilor găsite în cadrul ateli-
erelor de lucru.

Participarea formatorilor Institu-
tului Național al Justiției la seminarul 

organizat de INM a avut loc în con-
textul implementării proiectului „Con-
solidarea sistemului de justiție prin 
organizarea unor misiuni de transfer 
de expertiză destinate judecătorilor 
și procurorilor din Republica Moldo-
va”, asigurat de Agenția de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare 
(RoAid), sub coordonarea Minis-
terului Afacerilor Externe din Ro-
mânia, datorită susținerii acordate 
pentru realizarea reformei în siste-
mul de justiție național. Direcțiile 
de cooperare ale proiectului vizează 
implicarea judecătorilor și procu-
rorilor din Republica Moldova în 
activitățile de dezvoltare profesio-

nală organizate de INM, vizite de stu-
diu la instituțiile din cadrul sistemului 
judiciar român, precum și invitarea în 
calitate de experți a formatorilor INM 
la instruirile destinate magistraților 
moldoveni.

inj.md

Etica și judgecraft: Crearea matricei de abilități 
pentru a fi un bun judecător
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D e curând, așa-numita ,,judecătorie 
a orașului Tiraspol” l-a condam-

nat pe Victor Pleșcanov la trei ani și două 
luni privațiune de libertate pentru „incitare 
la extremism”. Acesta este un activist civic 
din regiunea transnistreană, în vârstă de 58 
de ani, care în ultimii ani a avut permanent 
un discurs și o poziție critică împotri-
va abuzurilor comise în regiunea trans-
nistreană. Odată cu invazia Rusiei în 
Ucraina, din 24 februarie 2022, acesta 
a criticat abuzurile comise de armata 
rusă, inclusiv ilegalitatea dislocării 
acesteia în regiunea transnistreană.

La data de 10 iunie 2022, acesta a 
fost privat de libertate contravențional 
5 zile, pentru ,,huliganism”. Motivul 

,,condamnării” a fost că, în timp ce se 
afla într-un magazin de țesături din 
orașul Tiraspol, el a spus că va atârna 
steagul Ucrainei pe balcon și ar fi in-
sultat așa-numitul minister al securității 
de stat de la Tiraspol. În timpul privării 
de libertate, domiciliul acestuia a fost 
percheziționat de structurile locale 
de securitate, fiind ridicate ilegal mai 
multe bunuri, inclusiv calculatorul 
personal. Soția fiind informată verbal 
că în privința lui Victor este pornită o 

,,cauză penală” pentru ,,incitare la ex-
tremism prin intermediul internetului 
și al mass-media”.

La 15 iunie 2022, Victor nu a mai 
fost eliberat din detenție. Soția aces-
tuia a aflat ulterior că în privința lui a fost 
aplicată o altă măsură – ,,arestul preventiv”, 
care ulterior a fost prelungit.

La 26 septembrie 2022, într-o ședință 
închisă, „judecătoria orașului Tiraspol” l-a 

„condamnat” pe Victor Pleșcanov la 3 ani și 
2 luni privațiune de libertate pentru ,,inci-
tare la extremism”, pedeapsă ce urmează 
s-o execute în regim colonie – închisoare 
cu regim deschis de executare a pedepsei. 

Până în prezent, Victor este deținut în așa-
numitul izolator de detenție preventivă nr. 3 
din orașul Tiraspol.

În ciuda eforturilor depuse, la o 
distanță de aproape 4 luni de la privarea 
de libertate, soția acestuia nu are acces la 
materialele cauzei, inclusiv de la așa nu-
mitul avocat delegat, actele cauzei fiind 
considerate secrete. Totodată soția activis-
tului a avut o singură întrevedere cu Victor, 

fiind în necunoaștere de starea de sănătate 
a acestuia.  Chiar dacă a depus cerere de 
recurs împotriva ,,sentinței de condamna-

re”, soția nu crede că va avea vreun efect în 
privința pedepsei aplicate.

În luna iunie curent, autoritățile 
constituționale de la Chișinău a cerut Tira-
spolului să înceteze „persecutarea și intimi-
darea” lui Victor Pleșcanov. Aparent, aceas-
tă reacție nu a fost suficientă. Cu părere de 

rău, constatăm că, cazurile de „con-
damnare” ale locuitorilor din stânga 
Nistrului pentru fapte de „incitare 
la extremism” sau alte fapte simila-
re au loc tot mai des, iar victimele 
acestui fenomen nu au posibilitate 
să-și apere drepturile lor. Reamin-
tim cazurile lui Mihail Ermurachi, 
Ghenadie Ciorba, Alexandr Samo-
nii, Pavel Dogari, Larisa Kalik, Bo-
ris Babaian și alții. Persecuții care 
au fost ,,legalizate” de către Vadim 
Krasnoselskii, odată cu aprobarea 
în martie 2020 a așa-numitei ,,Stra-
tegii de combatere a extremismului 
în regiunea transnistreană”.

În acest context, Asociația ,,Pro-
mo-Lex” reiterează apelurile ante-
rioare și solicită repetat implicarea 
plenară a autorităților Republicii 
Moldova, dar și a organizațiilor 
internaționale și misiunilor diplo-
matice pentru a monitoriza atent 
situația libertății de exprimare în 
regiunea transnistreană. De aseme-
nea, solicităm eforturi prompte pen-
tru eliberarea necondiționată a lui 

Victor Pleșcanov și aplicarea măsurilor de 
protecție în privința familiei acestuia.

promolex.md

C abinetul de Miniștri a apro-
bat recent, în cadrul ședinței 

de Guvern, majorarea cu 25% a nor-
melor de asigurare cu produse ali-
mentare a pacienților în următoarele 
instituții publice bugetare cu profil 
pediatric din subordinea Ministeru-
lui Sănătății:

– Centrul Republican de Reabili-
tare pentru Copii, Chișinău;

– Centrul de Plasament și Reabi-
litare pentru Copii de Vârstă Frage-
dă, Chișinău;

– Centrul de 
Plasament Tem-
porar și Reabili-
tare pentru Copii, 
Bălți;

– Centrul de 
Recuperare pen-
tru Copii, Ceadâr-
Lunga;

– Centrul Ftizi-
opneumologic de 
Reabilitare pentru 
Copii, Cornești;

– Centrul Ftizi-
opneumologic de 
Reabilitare pentru 
Copii, Târnova; 

– Centrul de 
Reabilitare pentru 
Copii „Sergheev-
ca”, Ucraina.

Totodată, în aceeași măsură, va 
fi  majorat și pachetul alimentar 
pentru donatorii care oferă sânge și 
componente sangvine, neremunerat, 

la Centrul Național de Transfuzie a 
Sângelui. 

Menționăm că, modificările țin 
doar de instituțiile cu finanțare de la 
bugetul de stat, a căror alimentare 
este aprobată prin tarife fixe. Pre-
vederile nu se referă la alimentarea 
pacienților din instituțiile medico-
sanitare publice, încadrate în sis-
temul de Asigurări Obligatorii de 
Asistență Medicală, a căror alimen-
tare nu este reglementată prin tarife 

stricte. Majorarea normelor de chel-
tuieli cu 25% a derivat din nivelul 
cumulativ al indicelui prețurilor de 
consum (IPC). 

gov.md

R ecent, avocatul poporu-
lui Ceslav Panico, în co-

mun cu avocatul poporului pentru 
drepturile copilului Maia Bănă-
rescu, s-au întâlnit cu experții din 
cadrul Comitetului consultativ 
privind Convenția-cadru pentru 
protecția minorităților naționale 

Teymur Malik-Aslanov, mem-
bru în privința Azerbaidjanu-
lui; Tomás Hrustič, membru 
în privința Republicii Slovace 
și Nicolas Levrat, membru în 
privința Elveției, care se află în 
misiune de evaluare a progre-
sului Republicii Moldova în do-
meniul  protecției minorităților 
naționale.

Ombudsmanul Ceslav 
Panico a oferit informații per 

ansamblu cu privire la respec-
tarea drepturilor minorităților 
naționale și acțiunile întreprinse 
pentru protecția acestor grupuri 
de persoane. A vorbit nemijlo-
cit despre minoritățile LGBT, 
situația respectării drepturilor 
minorităților naționale în locu-

rile de detenție și provocările 
cu care se confruntă acestea, 
responsabilitatea și implicarea 
autorităților naționale în cadrul 
planului național de acțiuni în 
domeniul drepturilor omului, 
situația respectării drepturilor 
romilor refugiați din Ucraina și 
cadrul legislativ din domeniu 
care necesită a fi îmbunătățit.

Ombudsmanul pentru drep-
turile copilului Maia Bănăres-

cu a menționat că respectarea 
drepturilor copiilor care aparțin 
minorităților naționale nu în-
tâmpină probleme majore căci, 
conform legislației Republicii 
Moldova, tuturor copiilor le este 
asigurat și garantat dreptul la 
educație și sănătate, indiferent 
de etnie, naționalitate, cultură 
sau religie. Însă, calitatea aces-
tor drepturi este sub monitori-
zarea avocatului poporului pen-
tru drepturile copilului, căci nu 
există în stat tendința de insti-
tuire a instituțiilor educaționale 
pentru minoritățile naționale, 
de asemenea lipsesc progra-
me educaționale TV pentru 
copiii vorbitori ai limbilor 
minorităților naționale (găgă-
uză, bulgară, ucraineană), toto-
dată observându-se o implicare 
slabă a statului în programele 
de toleranță față de minoritățile 
naționale.

Ca urmare a acestei vizi-
te de monitorizare (a cincea 
la  număr), a implementării 
Convenției-cadru de către Re-
publica Moldova, experții vor 
face constatări și recomandări 
către stat. Cea de-a cincea opi-
nie urmează să fie adoptată în 
anul 2023.

ombudsman.md

Întrevederea avocaților poporului 
cu delegația Comitetului 

consultativ privind 
Convenția-cadru pentru protecția 

minorităților naționale 

Normele de alimentare 
pentru pacienții instituțiilor 

cu profil pediatric și pachetul 
alimentar pentru donatorii 
de sânge, majorate cu 25% 

Regimul de la Tiraspol a condamnat prima persoană 
pentru critica deschisă a războiului din Ucraina
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R ecent, Curtea Constituțională a 
pronunțat Hotărârea nr. 18 privind 

controlul de constituționalitate al articolului 
25 alin.(1) literele g1), g2) și g4) din Legea nr. 
544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 
judecătorului.

Circumstanțele cauzei
La originea cauzei se află sesizarea pri-

vind controlul de constituționalitate al artico-
lului IV din Legea nr. 134 din 17 iunie 2016 
pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative și al articolului II din Legea nr. 
74 din 26 aprilie 2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative depusă de 
către Consiliul Superior al Magistraturii.

Autorul sesizării a susținut că prevede-
rile atacate încalcă articolele 1 alin.(3), 6, 
116 alineatele (1) și (6) și 123 alin.(1) din 
Constituție.

La etapa verificării admisibilității sesi-
zării, Curtea a stabilit că normele al căror 
control este solicitat vizează motivele de 
eliberare din funcție a judecătorului de la 
articolul 25 alin.(1) literele g1), g2) și g4) din 
Legea cu privire la statutul judecătorului, 
care reglementează eliberarea din funcție 
a judecătorului în cazul încălcării regi-
mului juridic al conflictelor de interese, al 
incompatibilităților sau în cazul nedepune-
rii declarației de avere și interese personale.

Analiza Curții
I. Cu privire la pretinsa încălcare 

a articolelor 1 alin.(3), 6 și 116 alin.(1) 
din Constituție

Controlul declarațiilor de avere 
și interese personale ale judecătorilor de 
către Autoritatea Națională de Integritate

Curtea a menționat că, la nivel 
internațional, nu există un standard cu pri-
vire la modul în care urmează să fie organi-
zată verificarea declarațiilor de avere și in-
terese personale, i.e. dacă ar trebui să existe 
un sistem unic pentru toți funcționarii sau 
sisteme separate pentru diferite categorii de 
funcționari.

În avizele sale, Comisia de la Veneția a 
subliniat că nu poate fi identificat un stan-
dard european comun în această materie. În 
timp ce în unele acte se sugerează că doar 
un organ judiciar ar trebui să aibă puterea 
de a iniția cauze disciplinare împotriva ju-
decătorilor [(DAJ/DOC(98)23), § 5.1], în al-
tele se acceptă ideea că verificarea situației 
financiare a judecătorilor poate fi efectuată 
și de o autoritate din afara justiției [CCJE 
nr. 21 (2018), § 37]. Comisia de la Veneția 
a conchis că depinde de realitățile naționale 
dacă verificarea declarațiilor judecătorilor 
este efectuată de un organism care vizează 
toți funcționarii, inclusiv judecătorii, sau de 
un organism specializat din cadrul sistemu-
lui judiciar [(CDL-AD(2019)024), § 28].

Totodată, Comisia de la Veneția a pre-
cizat că, crearea unui mecanism special de 
verificare a declarațiilor judecătorilor nu 
este o exigență care ar rezulta în baza ac-
telor internaționale. Dimpotrivă, modelul 
în care declarațiile judecătorilor și ale al-
tor funcționari publici sunt verificate de 
același organism este cel dominant (CDL-
PI(2020)018, § 51).

Așadar, Curtea a reținut că există do-
vezi pertinente și concludente care permit 
să se conchidă că o autoritate externă este 
mai bine plasată pentru a realiza controlul 
declarațiilor judecătorilor. În primul rând, 
identificarea încălcărilor și comportamen-
telor ilicite reclamă existența unei experti-
ze pe care o comisie judiciară nu o are, în 
mod obișnuit. Deși dezvoltarea unei astfel 
de capacități este posibilă în cadrul puterii 
judecătorești, acest lucru implică timp și 
resurse. Totodată, autocontrolul în cadrul 
sistemului judiciar poate crea percepția că 
judecătorii sunt în afara oricărei răspun-
deri. Referitor la acest pericol, Comisia de 
la Veneția a avertizat în avizele sale asupra 
clientelismului, corporatismului judiciar și 
autoprotecției în rândul judecătorilor (CDL-
AD(2016)007, § 82).

Controlul de constituționalitate 
al articolului 25 alin.(1) lit.g1) 

din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995
Curtea a reținut că regimul juridic al 

conflictelor de interese presupune, inter 
alia, obligația de a declara orice conflict de 
interese real sau potențial unui organism sau 
funcționar corespunzător. Obligația declară-

rii conflictelor de interese le solicită, explicit, 
funcționarilor publici să evalueze constant 
dacă au un conflict de interese și, dacă da, 
să ia măsurile adecvate pentru a-l soluționa. 
Abținerea și raportarea sunt, potrivit legii, 
pași ce trebuie urmați în ciclul de gestionare 
a conflictelor de interese (articolul 12 alin.
(4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016).

Cu privire la abținere, Curtea a reținut că 
ea impune ca persoana aflată într-un conflict 
de interese să nu ia parte la deciziile care 
ar putea să o privească. Metoda în discuție 
recunoaște responsabilitatea funcționarului 
public de rezolvare a conflictului de inte-
rese. Totodată, și articolul 52 alin.(1) din 
Codul de procedură civilă și, respectiv, ar-
ticolul 34 alin.(1) din Codul de procedură 
penală îl obligă pe judecător să se abțină de 
la examinarea cauzei atunci când există mo-
tive care afectează imparțialitatea sa. Curtea 
a reținut că normele procedurale menționate 
prevăd o specie a conflictului de interese în 
activitatea jurisdicțională. În aparență, ar 
părea să existe un conflict între aceste nor-
me și normele din Legea nr. 133 din 17 iunie 
2016, pentru că impun obligații cu conținut 
similar.
Regimul juridic al conflictelor de interese 

în activitatea de înfăptuire a justiției
Curtea a reținut că judecătorii sunt 

obligați să respecte exigențele Legii nr. 
133 din 17 iunie 2016, inclusiv regimul ju-
ridic al conflictelor de interese. Pe de altă 
parte, Curtea a observat că judecătorii au 
o obligație de imparțialitate, urmând să se 
abțină de la examinarea cauzelor în care pot 
exista îndoieli față de obiectivitatea lor (ar-
ticolul 15 alin.(1) literele a) și d) din Legea 
nr. 544 din 20 iulie 1995).

Analiza sistematică a conținutului aces-
tor obligații i-a permis Curții să constate ca-
racterul distinct al câmpurilor lor de aplicare. 
Deși judecătorii depun declarații de avere și 
interese personale și au obligații în baza sta-
tutului de funcționar cu demnitate publică, 
acest fapt nu presupune că Legea nr. 133 din 
17 iunie 2016 a abrogat sau a făcut desuetă 
obligația de imparțialitate a judecătorului.

Curtea a precizat că obligația judecăto-
rului de a se abține de la examinarea unei ca-
uze, atunci când există motive în acest sens, 
decurge din dreptul la un proces echitabil.

Totodată, Curtea a subliniat că exami-
narea abținerii în activitatea de înfăptuire a 
justiției presupune standarde de analiză care 
țin cont de importanța principiilor concu-
rente (i.e. obligația imparțialității și obligația 
de a examina un caz). Așadar, obligația 
imparțialității nu acționează într-o manieră 
absolută, așa cum pretinde Legea nr. 133 
din 17 iunie 2016, ci implică o punere în 
balanță a principiilor concurente. Curtea a 
precizat că punerea în balanță a intereselor 
concurente reprezintă un atribut al instanței 
de judecată (a se vedea, mutatis mutandis, 
HCC nr. 18 din 9 iulie 2021, § 61). 

În Hotărârea nr. 18 din 9 iulie 2021, 
la § 71, Curtea a precizat că nu poate 
exista un control din exterior al activității 
jurisdicționale. Deși hotărârea în discuție 
viza independența Curții Constituționale și 
a judecătorilor ei, Curtea a reținut că con-
ceptul de independență este comun și jude-
cătorilor de drept comun.

Prin urmare, Curtea a reținut că articolul 
25 alin.(1) litera g1) din Legea nr. 544 din 20 
iulie 1995 este constituțional în măsura în 
care nu se referă la controlul conflictelor de 
interese ale judecătorilor de drept comun ad-
mise în activitatea de înfăptuire a justiției.
Regimul juridic al conflictelor de interese 

în activitatea administrativă
Curtea a reținut că Legea nr. 133 din 17 

iunie 2016 are ca scop protecția și garanta-
rea obligației de imparțialitate în sfera publi-
că lato sensu. Sfera publică, în privința căre-
ia Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 își extinde 
efectele, cuprinde și activitatea administra-
tivă a judecătorilor ca titulari de demnitate 
publică. În această ipostază, judecătorul nu 
mai exercită puterea judecătorească, ci o ac-
tivitate administrativă (e.g. achiziții publice, 
angajări ș.a.).

Curtea a observat că, în acest caz, activi-
tatea administrativă a judecătorului poate fi 
verificată sub aspectul respectării regimului 
conflictelor de interese de către Autoritatea 
Națională de Integritate, precum și în pro-

cedura contenciosului administrativ, sub as-
pect de legalitate.

Curtea a reținut că interdicțiile în baza 
Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 se stabilesc 
prin hotărâri judecătorești, în cazul faptelor 
ce constituie infracțiuni, și prin actul de con-
statare al Autorității Naționale de Integritate, 
în cazul în care subiectul acționează cu în-
călcarea Legii nr. 133 nr. 17 iunie 2016 (a 
se vedea, cu privire la delimitarea faptelor 
care constituie obiect al răspunderii, DCC 
nr. 143 din 16 decembrie 2019, §§ 21-26; 
DCC nr. 79 din 3 iunie 2021, §§ 26-28). Ac-
tul de constatare poate fi atacat în instanța 
de judecată, care decide, în mod definitiv, 
asupra legalității lui. În jurisprudența sa, 
Curtea a reținut că în fața instanței de jude-
cată persoana beneficiază de toate drepturile 
și mijloacele de apărare prevăzute în Codul 
administrativ (DCC nr. 127 din 29 octom-
brie 2020, §§ 41 și 42).

Așadar, Curtea a reținut că există 
garanții suficiente împotriva abuzului și că 
nu există o atentare la valorile garantate 
în baza articolelor 1 alin.(3), 6 și 116 alin. 

(1) din Constituție în cazul unui control al 
Autorității Naționale de Integritate privind 
respectarea de către judecător a regimului 
conflictelor de interese în sfera administra-
tivă.

Controlul de constituționalitate 
al articolului 25 alin.(1) lit.g2) 

din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995
Judecătorii sunt obligați să depună anu-

al, până la 31 martie, declarația de avere 
și interese personale. Articolul 25 alin.(1) 
lit.g2) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 
sancționează cu eliberarea din funcție fapta 
de nedepunere a declarației de avere și inte-
rese personale.

La modul general, Curtea a constatat că 
fapta de încălcare a obligației de depunere 
a declarației de avere și interese personale 
se poate încadra în una din următoarele ca-
tegorii: nedepunerea declarației sau depune-
rea ei cu întârziere. Curtea a observat că, în 
sensul articolului 25 alin.(1) lit.g2) din Le-
gea nr. 544 din 20 iulie 1995, nedepunerea 
declarației trebuie deosebită de depunerea 
declarației cu întârziere, pentru că nedepune-
rea presupune nu doar încălcarea formală a 
termenului legal de depunere, i.e. 31 martie, 
ci nedepunerea declarației în termen de 30 
de zile de la recepționarea demersului pri-
vind obligativitatea prezentării declarației 
[articolul 27 alin.(11) din Legea nr. 132 din 
17 iunie 2016].

Curtea a precizat că nedepunerea 
declarației de avere și interese personale 
face imposibil controlul în vederea depistă-
rii comportamentelor ilicite. Unii funcționari 
în privința cărora persistă dubii de integri-
tate ar putea fi dispuși să achite o amendă, 
chiar una substanțială, pentru a fi scutiți de 
obligația depunerii declarației și a obține 
imunizarea, prin aceasta, de orice răspun-
dere care ar putea să rezulte ca urmare a 
verificării informațiilor raportate (e.g., arti-
colele 3261, 3302 și 3521 alin.(2) din Codul 
penal). Într-un asemenea caz, neeliberarea 
lor din funcție le-ar permite să facă abuz de 
funcția publică și eventual să obțină foloase 
nemeritate (nelegale). Cu privire la acest as-
pect, și Comisia de la Veneția a subliniat că 
neîndeplinirea cerinței de declarare a averii 
și veniturilor trebuie asociată cu o sancțiune 
care să fie suficient de serioasă pentru a ser-
vi scopului de descurajare (a se vedea CDL-
AD(2015)042, § 39).

Controlul de constituționalitate 
al articolului 25 alin.(1) lit.g4) 

din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995
Cu privire la incompatibilitățile funcției 

de judecător, Curtea a observat că acestea 

sunt stabilite la articolul 8 alin.(1) din Le-
gea nr. 544 din 20 iulie 1995. Potrivit regle-
mentărilor menționate, funcția de judecător 
este incompatibilă cu orice altă funcție sau 
activitate remunerată, cu excepția activității 
didactice, științifice și de creație, cu manda-
tul de deputat în Parlament sau de consilier 
în autoritatea administrației publice locale, 
cu activitatea de întreprinzător, desfășurată 
personal sau prin intermediul unui terț și cu 
calitatea de membru al organului de condu-
cere al unei organizații comerciale.

Curtea a precizat că legislatorul a de-
finit clar cazurile de incompatibilitate a 
funcției de judecător și a prevăzut condițiile 
și termenele în care acestea urmează a fi 
soluționate (articolul 12 alin.(3) din Legea 
nr. 199 din 16 iulie 2010). În acest sens, 
Curtea a reținut că obligația judecătorilor 
de a soluționa și înlătura incompatibilitatea 
este reglementată explicit. Totodată, artico-
lul 12 alin.(4) din Legea nr. 199 din 16 iulie 
2010 prevede un remediu pentru cazul în 
care încetarea situației de incompatibilitate 
nu a fost posibilă în termenul specificat de 

lege, persoanei revenindu-i obligația 
de a proba întreprinderea cu bună-
credință a acțiunilor de eliminare 
a acestei situații. Așadar, Curtea a 
reținut că remediul stabilit de lege 
este adecvat și oferă protecție pen-
tru cazurile în care, în mod obiectiv, 
în lipsa vinovăției, nu a fost posibilă 
soluționarea stării de incompatibili-
tate în termenul prevăzut de lege.
II. Cu privire la pretinsa încălcare 

a articolului 123 alin.(1) 
din Constituție

Curtea a observat că articolul 123 
alin.(1) din Constituție nu-i recunoaște ex-
pressis verbis Consiliului Superior al Magis-
traturii competența verificării declarațiilor de 
avere și interese personale ale judecătorilor. 
În jurisprudența sa, Curtea nu a interpretat 
acest articol în sensul în care Consiliului îi 
este recunoscută o asemenea competență.

Curtea a reținut că Legea nr. 133 din 17 
iunie 2016 prevede obligația judecătorilor de 
a depune declarații de avere și interese per-
sonale, de a respecta regimul juridic al con-
flictelor de interese și al incompatibilităților 
funcției de judecător. Potrivit articolului 19 
literele b) și c) din Legea nr. 132 din 17 iu-
nie 2016, Autoritatea Națională de Integrita-
te verifică și constată comportamentele care 
constituie abateri de la lege. Autoritatea 
poate să întocmească un proces-verbal cu 
privire la contravenție și, după caz, un act 
de constatare cu privire la fapta de încălcare. 
Totuși, legalitatea constatărilor sale poate fi 
verificată de instanța de judecată.

Așadar, Curtea a reținut că Autoritatea 
Națională de Integritate nu are competența 
de a decide eliberarea din funcție a jude-
cătorului. Mai mult, Curtea a stabilit că nu 
există nicio probă care să confirme conclu-
zia potrivit căreia controlul respectării regi-
mului juridic al conflictelor de interese și 
al incompatibilităților funcției de judecător 
oferă, în special, spațiu pentru uzurparea 
competențelor Consiliului. De altfel, Consi-
liul Superior al Magistraturii este autoritatea 
care asigură aplicarea măsurii de eliberare 
din funcție a unui judecător.

Hotărârea Curții 
Pornind de la argumentele invocate: 

Curtea a admis parțial sesizarea de-– 
pusă de Consiliul Superior al Magistraturii 
pentru controlul constituționalității articolu-
lui 25 alin.(1) literele g1), g2) și g4) din Legea 
nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statu-
tul judecătorului. 

Curtea a recunoscut constituțional ar-– 
ticolul 25 alin.(1) lit.g1) din Legea nr. 544 
din 20 iulie 1995 cu privire la statutul ju-
decătorului, în măsură în care vizează doar 
fapta de încălcare a regimului juridic al 
conflictelor de interese admise în activitatea 
administrativă. 

Curtea a recunoscut constituțional ar-– 
ticolul 25 alin.(1) literele g2) și g4) din Legea 
nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statu-
tul judecătorului. 

Această hotărâre este definitivă, nu poa-
te fi supusă niciunei căi de atac, intră în vi-
goare la data adoptării și se publică în ,,Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova”.

constcourt.md

Curtea Constituțională a examinat sesizarea referitoare la eliberarea din funcție 
a judecătorului, în cazul încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților sau în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale 
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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:

(octombrie 2022, nr.37 (920)

&

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

? Aflându-mă într-o instituție medicală, 
am fost supus unor restricții, fiindu-mi spus 
că mă aflu în limita acestora, întrucât, în 
calitate de pacient, am niște responsabilități. 
Care sunt ele?  

                    V.  Andronic,                                                    
                           mun. Chișinău

Potrivit art.15 din Le-
gea cu privire la drepturile 
şi responsabilităţile pacien-
tului, pacientul are următoa-
rele responsabilităţi:

a) să aibă grijă de pro-
pria sănătate şi să ducă un 
mod de viaţă sănătos, ex-
cluzând acţiunile premedi-
tate ce dăunează sănătăţii 
lui şi a altor persoane;

b) să respecte măsurile 
de precauţie în contactele 
cu alte persoane, inclusiv 
cu lucrătorii medicali, în 
cazul în care ştie că el sufe-
ră de o boală ce prezintă pe-
ricol social;

c) să întreprindă, în lipsa 
contraindicaţiilor medicale, 
măsuri profilactice obliga-
torii, inclusiv prin imuni-
zări, a căror neîndeplinire 
ameninţă propria sănătate 
şi creează pericol social;

d) să comunice lucră-
torului medical informaţii 
complete despre bolile su-

portate şi cele curente, des-
pre maladiile sale ce prezin-
tă pericol social, inclusiv în 
caz de donare benevolă a 
sângelui, a substanţelor li-
chide biologice, a organe-
lor şi ţesuturilor;

e) să respecte regulile 
de comportament stabilite 
pentru pacienţi în instituţia 
medico-sanitară, precum şi 
recomandările medicului în 
perioada tratamentului am-
bulator şi staţionar;

f) să excludă utilizarea 
produselor farmaceutice şi 
a substanţelor medicamen-
toase fără prescrierea şi 
acceptul medicului curant, 
inclusiv a drogurilor, a al-
tor substanţe psihotrope şi a 
alcoolului în perioada trata-
mentului în instituţia medi-
co-sanitară;

g) să respecte drepturi-
le şi demnitatea altor paci-
enţi, precum şi ale persona-
lului medico-sanitar.

La solicitarea cititorilor t Avocatul Dvs. la domiciliu
Educaţie juridică

T inerii care în anul curent ating 
vârsta de 16 ani  se iau la 

evidenţa militară de către organele 
administrativ-militare teritoriale,  ca 
recruţi. Documentul de evidenţă mili-
tară aflat asupra recrutului este adeve-
rinţa de recrutare, care se întocmeşte 

de către organele administrativ-mili-
tare teritoriale în momentul luării lui 
la evidenţa militară.

Nu sunt luaţi la evidenţa milita-
ră tinerii care, prin hotărârea comisiei 
medico-militare, sunt consideraţi in-
apţi pentru serviciul militar din motive 
de sănătate, cu excluderea din eviden-
ţa militară. În evidenţa militară sunt lu-
aţi în calitate de rezervişti cetăţenii:

a) care au îndeplinit serviciul mi-
litar şi au fost trecuţi în rezervă;    

b) care au parcurs cursul de in-
struire la catedra militară;

c)apţi pentru serviciul militar, dar 
care nu şi-au îndeplinit această obli-
gaţie şi au atins vârsta-limită de în-
corporare stabilită prin lege.

Documentul de evidenţă milita-
ră aflat asupra rezervistului este li-
vretul militar, care se întocmeşte de 

către organele administrativ-militare 
teritoriale în momentul luării la evi-
denţă a cetăţeanului în calitate de re-
zervist. Rezerviştii se află la evidenţa 
militară până la data scoaterii sau ex-
cluderii lor de la evidenţa militară în 
condiţiile prevăzute de legislaţie.

Se scot de la evidenţa militară ce-
tăţenii care:

 a) îndeplinesc serviciul militar 
sau un alt serviciu, echivalent potri-
vit legislaţiei în vigoare cu serviciul 
militar – în perioada îndeplinirii ser-
viciului;

b) sunt condamnaţi la privaţiune 
de libertate – până la expirarea terme-
nului de privaţiune;

c) pleacă peste hotarele Republi-
cii Moldova pe un termen de peste 30 
de zile – până la revenirea în ţară.

Se exclud de la evidenţa milita-
ră cetăţenii care:

a) sunt recunos-
cuţi de către comisiile 
medicale-militare in-
apţi conform stării de 
sănătate pentru servi-
ciul militar pe timp de 
pace şi de război;

b) au atins vâr-
sta-limită de aflare în 
rezervă;

c) li s-a retras 
cetăţenia Republicii 
Moldova;

d) domicilia-
ză permanent peste 
hotarele Republicii 
Moldova;

e) au rang religi-
os;

f) au decedat.
Evidenţa circu-

laţiei recruţilor şi rezerviştilor în caz 
de schimbare a domiciliului se efec-
tuează de către primării (preturi). La 
schimbarea domiciliului, recruţii şi 
rezerviştii sunt obligaţi să se prezin-
te în termen de 7 zile la punctele de 
recrutare, încorporare şi completare 
pentru a fi luaţi la evidenţa militară. 
Cetăţenii care au îndeplinit serviciul 
militar şi au fost trecuţi în rezer-
vă sunt obligaţi să se prezinte în ter-
men de 7 zile la centrele militare, în 
raza cărora îşi au domiciliul,  pentru 
a fi luaţi la evidenţa militară.

Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor.
Luarea, scoaterea şi excluderea 

din evidenţa militară

C urtea Constituțio-
nală a pronunțat re-

cent Hotărârea nr. 17 
privind excepția de 
neconstituționalitate a 
textului „pentru încăl-
cări de procedură, la ce-
rerea administratorului 
insolvabilității/lichidatoru-
lui sau a reprezentantului 
debitorului” din artico-
lul 59 alin.(1) din Legea 
insolvabilității nr. 149 din 
29 iunie 2012. Sesizarea 
(nr. 253g/2021) a fost for-
mulată de avocatul Viorel 
Chetrușcă, reprezentantul 
unui debitor, și de Oleg 
Bunescu, administrator al 
insolvabilității.

Analiza Curții
Curtea a observat că au-

torii sesizări critică, în ge-
neral, imposibilitatea admi-
nistratorului insolvabilității 
sau a lichidatorului de a 
contesta hotărârea adunării 
creditorilor din motive de 
ilegalitate, atunci când îi 

este anulat sau modificat 
onorariul de succes. 

Curtea a notat că arti-
colul 59 alin.(1) din Legea 
insolvabilității stabilește 
condițiile de anulare a ho-
tărârii adunării creditorilor. 
Hotărârea adunării credi-
torilor poate fi anulată de 
instanța de insolvabilitate 
pentru încălcări de proce-
dură, la cererea administra-
torului insolvabilității sau 
a lichidatorului, ori a re-
prezentantului debitorului, 
precum și din motive de ile-
galitate la cererea credito-
rilor. Legea insolvabilității 
stabilește subiectele cu 
drept de contestare a hotă-
rârilor adunării creditori-
lor și chestiunile de drept 
care pot fi invocate în fața 
instanței de judecată. Cur-
tea a menționat că adminis-
tratorul insolvabilității sau 
lichidatorul nu are dreptul 
de a contesta, din motive de 
ilegalitate, hotărârea adună-

rii creditorilor. În cauza în 
care a fost ridicată excepția 
de neconstituționalitate, ad-
ministratorul insolvabilității 
nu a putut contesta hotărâ-
rea adunării creditorilor prin 
care i-a fost anulată plata 
unui onorariu de succes în 
mărime de 4%. 

Curtea nu a putut stabili 
un alt remediu prin care ad-
ministratorul insolvabilității 
ar putea să-și apere dreptul 
său cu caracter civil. 

Astfel, în cauza în care 
a fost ridicată excepția de 
neconstituționalitate, admi-
nistratorul insolvabilității 
nu dispune de un drept 
practic și efectiv de acces la 
o instanță pentru a-și apăra 
drepturile sale, în situația în 
care nu i se plătește onora-
riul de succes stabilit anteri-
or printr-o hotărâre a adună-
rii creditorilor. 

Din punctul de vedere 
al Constituției, este esențial 
ca Legea insolvabilității să 

conțină garanții procesuale 
suficiente care să-i ofere 
persoanei posibilitatea rea-
lă de a-și prezenta cauza în 
fața autorităților competen-
te, astfel încât să-i permită o 
apărare efectivă împotriva 
măsurilor care îi afectează 
drepturile. Curtea a consta-
tat că textul criticat din arti-
colul 59 alin.(1) din Legea 
insolvabilității blochea-
ză accesul la justiție al admi-
nistratorului insolvabilității 
sau al lichidatorului care 
contestă hotărârea adunării 
creditorilor privind anularea 
sau modificarea onorariului 
de succes, pentru că ar fi ile-
gală. Acest fapt reprezintă o 
încălcare a articolului 20 
din Constituție. 

Până la modificarea 
prevederilor menționate de 
către Parlament, Curtea a 
instituit o soluție provizo-
rie, potrivit căreia adminis-
tratorul insolvabilității sau 
lichidatorul poate contesta, 

Examinarea sesizării referitoare la dreptul 
administratorului insolvabilității sau lichidatorului 

de a contesta hotărârea adunării creditorilor 
din motive de ilegalitate, prin care i-a fost anulat 

sau modificat onorariul de succes 

din motive de ilegalitate, 
hotărârea adunării credito-
rilor prin care i-a fost anulat 
sau modificat onorariul de 
succes. 

În acest sens, Curtea a 
emis o Adresă pentru Parla-
ment, în vederea reglemen-
tării modului de a contesta 
hotărârea adunării credi-
torilor de către administra-
torul insolvabilității sau de 
lichidator, atunci când i-a 
fost anulat sau modificat 
onorariul de succes. 

Concluziile Curții
Pornind de la cele 

menționate, Curtea:
–  A admis parțial sesi-

zarea privind excepția de 
neconstituționalitate ridica-
tă de Oleg Bunescu, admi-
nistrator al insolvabilității al 
APLP nr. 51/336, în dosarul 
nr. 2rci-331/21, pendinte la 

Curtea de Apel Chișinău. 
– A declarat constitu-

ţional textul „pentru în-
călcări de procedură, la 
cererea administratorului 
insolvabilității/lichidatoru-
lui sau a reprezentantului 
debitorului” din artico-
lul 59 alin.(1) din Legea 
insolvabilității în măsura în 
care administratorul insol-
vabilităţii sau lichidatorul 
poate contesta din motive 
de ilegalitate hotărârea adu-
nării creditorilor prin care 
i-a fost anulat sau modificat 
onorariul de succes.  

– Hotărârea este defi-
nitivă, nu poate fi supusă 
niciunei căi de atac, intră 
în vigoare la data adoptării 
şi se publică în ,,Monitorul 
Oficial al Republicii Mol-
dova”.

 constcourt.md
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Citaţii în judecată
Repere

Judecătoria Edineț, sediul central, solicită prezentarea cet. Na-
dejda Igor, loc.: s. Șofrâncani, r-nul Edineț sau or. Cupcini, str. V. 
Micle, nr. 10, r-nul Edineț, pentru data de 5 decembrie 2022, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (or. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, bir. 
3), în cauza civilă intentată de Grogorciuc Anna, către Nadejda 
Igor și Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Edineț pri-
vind stabilirea locului de trai al copilului minor.

Judecător  ghenadie Bîrsan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Baturin 
Artiom, dom.: mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, nr. 35/2, apt. 30, 
că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor 
cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de SRL 
„Nagoltrans”, împotriva lui Baturin Artiom privind încasarea da-
toriei. 

Pârâtul Baturin Artiom 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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. David 
Dan, dom.: r-nul Briceni, s. Criva, că pe rolul instanței se află spre 
examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de 
chemare în judecată depusă de SRL „Nagoltrans”, împotriva lui 
David Dan, Olteanu Dragoș privind încasarea datoriei. 

Pârâtul David Dan este obligat, 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 sale, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Chișinău, 
se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 
162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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. Țimbalist 
Igor, dom.: mun. Chișinău, str. A. Russo, nr. 63/1, apt. 37, că pe 
rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de Rotaru 
Sergiu, împotriva lui Țimbalist Igor privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Țimbalist Igor 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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

Cуд Комрат cooбщает ответчику Дудник Сергею, прожи-
вающий по адресу: мун. Комрат, ул. Советская, № 1, кв. 2, 
о необходимости явки в судебное заседание, назначенное на 
24 октября 2022 г., на 14.30 часов, по адресу: г. Комрат, ул. 
Ленина, № 242, для проведения судебного заседания по граж-
данскому делу № 2-780/2022, по исковому заявлению OCN 
„Microinvest” SRL к Дудник Сергею о взыскании суммы долга 
в размере 24761,58 леев, а также судебных расходов.

Судья  Д.В. Гуцу
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Sîrbu Mar-
garita, dom.: mun. Chișinău, str. L. Deleanu, nr. 5/1, apt. 22, că 
pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de Moțpan 
Igor, împotriva cet. Sîrbu Margarita privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Sîrbu Margarita 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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: Boro-
din Iurii, Borodina Irina, domiciliați: mun. Chișinău, str. Greno-
ble, nr. 163/4, apt. 25, că pe rolul instanței se află spre examinare, 
în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în 
judecată depusă de ÎMGFL nr. 9, în procedura falimentului, împo-
triva lui Borodin Iurii, Borodina Irina privind încasarea datoriei. 

Pârâții Borodin Iurii, Borodina Irina sunt obligat, în termen 
de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte 
referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate probele ne-
cesare 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 Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Vovc Vla-
dislav, dom.: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 62/4, apt. 48, că 
pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de ÎMGFL 
nr. 11, în procedura de insolvabilitate, împotriva lui Vovc Vladis-
lav privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Vovc Vladislav 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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. Afanasii 

Natalia, dom.: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, nr. 42, bl. Z, apt. 
2A, că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura ce-
rerilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă 
de BC „Eximbank” SA, către Natalia Afanasii privind încasarea 
datoriei. 

Pârâtul Afanasii Natalia 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 901). 

Se explică pârâtului 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  Svetlana Cușnir
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
informează pârâtul Roman (Țurcan) Rodica, cu ultimul dom. cu-
noscut pe teritoriul R. Moldova: mun. Orhei, str. Ion Soltâs, nr. 
60, despre examinarea în procedura cererilor cu valoare redusă 
a cauzei civile nr. 2-1970/2022, intentată la cererea de chemare 
în judecată înaintată de SRL „Metical”, împotriva cet. Roman 
(Țurcan) Rodica privind încasarea datoriei și solicită, 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 necesare în susținerea poziției sale. 

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, fără participarea părților.

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
informează pârâtul Vetrila Grigore, cu ultimul dom. cunoscut pe 
teritoriul R. Moldova: mun. Orhei, str. Ion Soltâs, nr. 60, despre 
examinarea în procedura cererilor cu valoare redusă a cauzei ci-
vile nr. 2-1940/2022, intentată la cererea de chemare în judecată 
înaintată de SRL „Metical”, împotriva lui Vetrila Grigore privind 
încasarea datoriei și solicită, 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. 

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, fără participarea părților.

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet. Golubov Veaceslav (dom.: mun. Chișinău, str. Muncești, nr. 
800/1, apt. 37), pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 313, în legătură cu examinarea cauzei civile, 
intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Apă-
Canal” Chișinău, în numele debitorului ÎMGFL nr. 7, împotriva 
lui Golubov Veaceslav privind încasarea datoriei și a cheltuielilor 
de judecată.

 Se explică cet. Golubov Veaceslav 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. 

Se explică pârâtului că neprezentare referinței, precum și a co-
piilor 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

B производствe cудa Кахул, местонахождение Тараклия, 
находится на рассмотрении гражданское дело №2-329/2022, 
по иску OCN „Microinvest” SRL к Курдовой Татьяне (житель-
ница, с. Валя Пержей, ул. Димитрова, №6, района Тараклия), 
о взыскании задолженности в сумме 5014,92 лей и судебных 
расходов, поданное в порядке производства с незначительной 
ценной иска. 

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

Судья  С.Д. Узун
www

Judecătoria Bălți, sediul Fălești, solicită pârâtului Smocovschi 
Vitalie, a.n. 25.09.1997, cu adresa de dom.: r-nul Fălești, s. Hiliuți, 
în termen de 30  zile calendaristice, calculat de la data publică-
rii prezentei comunicări, să prezinte instanței și reclamantului o 
referință și copii ale înscrisurilor necesare în susținerea poziției 
sale, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată 
de SRL „Nagoltrans”, către Smocovschi Vitalie privind repararea 
prejudiciului material și încasarea cheltueililor de judecată.

Se explică pârâtului că, în cazul în care nu va depune referința 
în termenul stabilit, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulte-
rior și soluționarea cererii va avea loc în baza materialelor de la 
dosar.

Judecător                 Dorin Cazacu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet-lor: Magu-
rean Valentina și Goncear Svetlana despre cererea de chemare în 
judecată depusă de OCN „Corporația de Finanțare Rurală” SA, 
împotriva Svetlanei Goncear și Valentinei Magurean privind înca-
sarea datoriei, a penalității și a cheltuielilor de judecată.

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 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                               Adrian Plugaru

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

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cojocari Dumitru, dom.: 
mun. Orhei, s. Dâșcova, pentru data de 31 octombrie 2022, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, 
bl. 1, sala nr. 3), în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea 
depusă de reclamantul Cojocari Daniela, împotriva lui Cojocari 
Dumitru, intervenient accesoriu Direcția Generală Asistență Soci-
ală și Protecție a Familiei Orhei privind permiterea stabilirii domi-
ciliului copilului minor peste hotare R. Moldova.

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

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet. 
Turta Stela că pe rolul instanței vizate se află spre examinare, în 
ordinea procedurii cererilor cu valoare redusă, cauza civilă inten-
tată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Microîm-
prumut” SRL, către cet. Turta Stela privind încasarea datoriei, în 
care dânsul are calitatea de pârât.

Se comunică cet. Turta Stela 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. Turta Stela că, în cazul neprezentării referinței 
în termenul stabilit, va fi decăzut din dreptul de a mai depune pro-
be, instanța de judecată urmând a soluționa litigiul în baza probe-
lor administrate la dosar.

Judecător  Lina Popescu
www

Curtea de Apel Comrat solicită prezentarea cet. Nistor Ghe-
orghe, dom.: r-nul Leova, s. Orac, pentru data de 30 noiembrie 
2022, ora 11.30, în incinta Curții de Apel Comrat (mun. Comrat, 
str. Lenin, nr. 177, sala nr. 1), pentru examinarea cauzei civile: 
Fecioru Olesea Stanislav, către Nistor Gheorghe Gheorghe privind 
decăderea din drepturile părintești.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs. 
Judecător  D. Fujenco

www
Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
solicită pârâtului Guler Cristin, dom.: mun. Orhei, str. M. Sado-
veanu, nr. 20, apt. 6, în termen de 30 de zile, calculat de la data 
publicării prezentei citații, să prezinte instanței judecătorești și re-
clamantului o referință, precum și copii ale înscrisurilor necesare 
în susținerea poziției sale, în cauza civilă, în procedura examinării 
cererii cu valoare redusă, intentată la cererea de chemare în ju-
decată înaintată de „Fox Petrol” SRL către Guler Cristin privind 
încasarea datoriei. 

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  Steliana Lazari
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Calmîc 
Octavian, dom.: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 108/1, 
apt. 17, că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura 
cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depu-
să de ACC nr. 55/500, către Calmîc Octavian privind încasarea 
datoriei. 

Pârâtul Calmîc Octavian 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 901). 

Se explică pârâtului 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  Svetlana Cușnir
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, informează cet-nii: Iurțuc 
Ivan, Iurțuc Nina că sunt pârâți în cauza civilă nr. 2-29946/2021, 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎMGFL 
nr. 11, în procedura falimentului, către Iurțuc Ivan și Iurțuc Nina 
privind încasarea datoriei pentru serviciile comunale, urmând să 
se prezinte, în termen de 30 zile de la publicarea prezentului aviz, 
în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 162, bir. 319, pentru a le fi înmânate copia cererii 
de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate și pentru a lua 
cunoștință de materialele cauzei.

Judecător  Igor Pulbere
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, informează cet-nii: Popa 
Aurel, Caramnov Vitalii; Popa Alexei, cu ultimul dom. cunoscut: 
mun. Chișinău, str. Costiujeni, nr. 12/4, apt. 8, că pe rolul instanței 
se află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă 
(fără participarea părților), cauza civilă nr. 2-15401/22, la cererea 
de chemare în judecată depusă de ÎMGFL nr. 11, din Chișinău, 
în procedura falimentului, către: Popa Aurel, Caramnov Vitalii și 
Popa Alexei privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judeca-
tă și că sunt în drept să se prezinte în instanță să primească copia 
acțiunii cu înscrisurile atașate.

Se explică pârâții: Popa Aurel, Caramnov Vitalii și Popa Ale-
xei că sunt obligați, în termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentului aviz, să prezinte referința scrisă privind acțiunea re-
clamantului și toate probele necesare care confirmă obiecțiile lor, 
prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 518.

Se explică pârâților: Popa Aurel, Caramnov Vitalii și Popa 
Alexei că, în cazul nedepunerii referinței și a probelor în termenul 
stabilit, soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate 
la dosar, fără convocarea părților în ședință.

Judecător  Maria Țurcan
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. Națională, 
nr. 10/1), informează pârâtul Alexandr Hitalschi, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: r-nul Ungheni, s. Buzduganii de Sus, că pe rolul 
instanței se află spre examinare cauza civilă nr. 2-1653/2021, in-
tentată împotriva pârâtului vizat, la cererea de chemare în judeca-
tă 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. Persoanele care 
dețin informații despre locul aflării pârâtului sunt invitate să comu-
nice acest fapt judecătorului pentru a ajuta la înfăpruirea justiției.

Judecător  Constantin Chilian
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www
Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
informează cet-nii Bulgac Alexandru și Bulgac Victor, cu ultimul 
dom. cunoscut pe teritoriul R. Moldova: mun. Orhei, str. Mihail 
Sadoveanu, nr. 28, apt. 21, despre examinarea în procedura cereri-
lor cu valoare redusă a cauzei civile nr. 2-1790/2022, intentată la 
cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM „Servicii Comunal 
Locative Orhei”, împotriva lui Bulgac Alexandru și Bulgac Vic-
tor privind încasarea datoriei și solicită, 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 lor. 

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 do-
sar, fără participarea părților.

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, comunică pârâtului Ma-
lai Mihail despre cererea de chemare în judecată cu valoare redusă 
depusă de OCN „Creditbun” SRL, împotriva cet. Malai Mihai pri-
vind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 

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

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, comunică pârâtului Ar-
teni Mihail despre cererea de chemare în judecată cu valoare redu-
să depusă de OCN „Creditbun” SRL, împotriva cet. Arteni Mihail 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 

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

Judecător  Viorica Alexeeva
www

Judecătoria Criuleni, sediul central, informează pârârul Nava-
covschi Mihail, a.n. 22.12.1981, cu ultimul loc de dom. cunoscut: 
or. Criuleni, str. Livezilor, nr. 20, că în privința dânsului, Dolghier 
Adrian a depus o cerere de chemare în judecată privind încasarea 
datoriei, care va fi examinată în procedura stabilită pentru cererile 
cu valoare redusă.

Astfel, instanța de judecată stabilește lui Navacovschi Mihail 
un termen de 30 de zile din momentul publicării prezentei comu-
nicări, pentru a se prezenta la Judecătoria Criuleni, sediul central 
(or. Criuleni, str. 31 August, nr. 70, bir. 8), pentru a lua cunoștință 
de cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate la ea și 
să prezinte referință pe marginea acestui caz, precum și probele 
de care dispune și după caz și o cerere reconvențională în ordinea 
art.2763 alin.(3) CPC. 

Dacă pârâtul nu se va conforma dispozițiilor prezentei comu-
nicări în termenul stabilit, cauza civilă va fi examinată în baza 
cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate la ea.

Judecător Sergiu Caraman
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciobanica Denis, dom.: mun. 
Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 12/3, apt. 19, despre necesitatea pre-
zentării, pentru data de 30 ianuarie 2023, ora 10.00, la ședința de 
judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 
901), în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare în 
judecată depusă de BC „Eximbank”, către Ciobanica Denis pri-
vind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de judecată. 

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

Judecător         Svetlana Cușnir
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Țurcan Denis, dom.: r-nul 
Florești, s. Iliciovca, că pe rolul instanței se află spre examinare 
cererea de chemare în judecată depusă de OCN „CreditBun” SRL, 
împotriva lui Țurcan Denis privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Dadu Dan, dom.: r-nul 
Florești, or. Ghindești, str. Livezilor, nr. 13, că pe rolul instanței 
se află spre examinare cererea de chemare în judecată depusă de 
OCN „CreditBun” SRL, împotriva lui Dadu Dan privind încasarea 
datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Ghilețchi Iurie Ion, a.n. 
27.04.1968, dom.: r-nul Glodeni, s. Dușmani, în calitate de pârât, 
că pe rolul instanței se află spre examinare cererea de chemare în 
judecată cu valoare redusă nr. 2-752/2022, înaintată de către OCN 
„Microinvest” SRL vs Ghilețchi Iurie Ion privind încasarea dato-
riei și a cheltuielilor de judecată.

Se informează pârâtul că, în termen de 30 de zile din data 
publicării avizului, poate să prezinte referința, precum și copii-
le înscrisurilor necesare. Neprezentarea în termen a probelor și a 
referinței nu împiedică soluționarea pricinii.

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 09.11.2022, ora 9.55, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi

www
Judecătoria Criuleni, sediul central (or. Criuleni, str. 31 Au-

gust, nr. 70), aduce la cunoștință pârâtului Agreci Gheorghe, a.n. 
1997, dom.: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, despre examinarea 
cauzei civile, la acțiunea intentată de OCN „B&B ONE Credit” 
SRL privind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor judi-
ciare, în procedura cererilor cu valoare redusă. 

Se oferă pârâtului Agreci Gheorghe un termen de 30 de zile din 
momentul publicării, pentru a prezenta referința pe marginea ce-
rerii de chemare în judecată, dar și înscrisurile necesare certificate 
corespunzător, atât instanței de judecată, cât și reclamantului.

Judecător  Angela Bologan
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Zapanovici Ion, dom.: 
r-nul Florești, s. Alexandrovca, că pe rolul instanței se află spre 
examinare cererea de chemare în judecată depusă de OCN „B&B 
ONE Credit” SRL, împotriva lui Zapanovici Ion privind încasarea 
datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Rusu Dumitru, dom.: or. 
Florești, str. Decebal, nr. 164, că pe rolul instanței se află spre 
examinare cererea de chemare în judecată depusă de OCN „B&B 
ONE Credit” SRL, împotriva lui Rusu Dumitru privind încasarea 
datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Morari Aliona (pârât) și 
Morari Alexandr (copârât), pentru data de 23 noiembrie 2022, ora 
11.00, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 162, et. 8, sala nr. 804), în cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Credit Money” 
SRL, către Morari Aliona, Morari Alexandr, intervenient acceso-
riu executorul judecătoresc Stoian Grigore privind determinarea 
cotei-părți ideale din bunul imobil. 

Judecător         Livia Mitrofan
www

Judecătoria Soroca, sediul central, solicită prezentarea cet. 
Corețchi Mihail Ion, cu ultimul dom.: mun. Soroca, str. Calea 
Bălțiului, nr. 76, apt. 92, că împotriva sa, de către Știrbu Gheor-
ghe, a fost intentată acțiunea privind încasarea datoriei, aceasta 
urmând a fi examinată ca cerere cu valoare redusă, fără participa-
rea părților.

În termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, poa-
te primi copia acțiunii, pe adresa: Judecătoria Soroca, sediul cen-
tral (mun. Soroca, str. Independenței, nr. 62), urmând să prezinte 
probele necesare pentru justa soluționare a litigiului.

Judecător  V. Belous
www

Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ciubotaru Mihaela, dom.: r-nul Ialo-
veni, s. Dănceni, 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 intimat, în cauza civilă, la cererea de che-
mare în judecată înaintată de OCN „Credit Money” SRL, împotri-
va Mihaelei Ciubotaru privind încasarea datoriei și compensarea 
cheltuielilor de judecată.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet-nii: Josan 
Mihail și Barbăneagră Constantin despre aflarea pe rolul instanței 
a cauzei civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă 
înaintată de AEÎ „Business Credit”, împotriva lui Josan Mihail și 
Barbăneagră Constantin privind încasarea datoriei.

Se stabilește pârâților Josan Mihail și Barbăneagră Constantin 
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 pârâților Josan Mihail și Barbăneagră Constantin 
că neprezentarea în termen a referinței nu împiedică soluționarea 
cererii în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Popov 
Alexei despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de AEÎ „Busi-
ness Credit”, împotriva lui Popov Alexei și Perlog Stanislav pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet-nii: Cio-
banu Roman și Patranjel Tatiana despre aflarea pe rolul instanței a 
cauzei civile, la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă 
înaintată de AEÎ „Business Credit”, împotriva lui Ciobanu Roman 
și Patranjel Tatianei privind încasarea datoriei.

Se stabilește pârâților Ciobanu Roman și Patranjel Tatiana 
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 pârâților Ciobanu Roman și Patranjel Tatiana că 
neprezentarea în termen a referinței nu împiedică soluționarea ce-
rerii în baza materialelor anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun

www
Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 

2762-2764 CPC al RM, informează cet. Morari Iulian, dom.: r-nul 
Florești, s. Ion Vodă, că pe rolul instanței se află spre examinare 
cererea de chemare în judecată depusă de BC „MAIB” SA, împo-
triva lui Morari Iulian privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Orhei, sediul Telenești, în conformitate cu 
art.108, 185, 186, 2762-4 CPC al RM, solicită prezentarea pârâ-
tului Marușceac Maxim, a.n. 18.01.2004, dom.: s. Târșiței, 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 înscrisurilor depuse de OCN „Creditbun” SRL, îm-
potriva pârâtului Marușceac Maxim privind încasarea datoriei și a 
cheltuielilor de judecată (dosarul nr. 2-9247/2022). 

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 Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet-lor: 
Volentir Sabina, dom.: s. Gura Găinarului, r-nul Florești și Gîn-
ga Andrian, dom.: s. Cureșnița Veche, r-nul Soroca, că pe rolul 
instanței vizate se află spre examinare, în ordinea procedurii ce-
rerilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la cererea de che-
mare în judecată depusă de OCN „Abesfin” SRL, către Volentir 
Sabina și Gînga Andrian privind încasarea datoriei, în care dânșii 
au calitatea de pârât.

Se comunică cet-lor: Volentir Sabina și Gînga Andrian că, 
în termen de 30 zile din ziua publicării prezentului anunț, sunt 
obligați să depună o referință la cererea de chemare în judecată, 
prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Soroca, sediul central. 

Se explică cet-lor: Volentir Sabina și Gînga Andrian că, în 
cazul neprezentării referinței în termenul stabilit, vor fi decăzuți 
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 Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet. 
Ostuni Angela Iacob, dom.: mun. Soroca, str. Mitropolit Dosoftei, 
nr. 9, că pe rolul instanței vizate se află spre examinare, în ordi-
nea procedurii cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Abesfin” SRL, 
către cet. Ostuni Angela Iacob privind încasarea datoriei, în care 
dânsul are calitatea de pârât.

Se comunică cet. Ostuni Angela Iacob 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. Ostuni Angela Iacob 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 Hâncești, sediul central, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Cebotari Gheor-
ghe, dom.: r-nul Hâncești, s. Drăgușenii Noi; Pleșu Iulia, dom.: r-
nul Hâncești, s. Buțeni; Cojocaru Ruslan, dom.: r-nul Hâncești, s. 
Buțeni; Cebotari Svetlana, dom.: r-nul Hâncești, s. Horodca, pen-
tru data de 17 decembrie 2022, ora 11.00, la ședința de judecată 
(or. Hâncești, str. Chișinăului, nr.7), în calitate de pârâți, în cauza 
civilă: OCN „Corporația de Finanțare Rurală”, către: Pleșu Iulia, 
Cojocaru Ruslan, Cebotari Gheorghe și Cebotari Svetlana privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Tamara Mereuță
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Cebotari Artur, a.n. 
07.03.1975, dom.: r-nul Glodeni, s. Danu, în calitate de pârât, că 
pe rolul instanței se află spre examinare cererea de chemare în 
judecată cu valoare redusă cu nr. 2-615/2022, înaintată de către 
OCN „Creditbun” SRL vs Cebotari Artur privind încasarea datori-
ei și a cheltuielilor de judecată.

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

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 09.11.2022, ora 8.30, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet-lor: Eca-
terina Stupnițcaia (Culai) și Ruslan Stupnițchi, domiciliați: 
mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, nr. 6/3, apt. 19, că pe rolul 
instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu valoa-
re redusă, cererea de chemare în judecată depusă de ÎMGFL nr. 
12, din Chișinău, în procedura falimentului, împotriva Ecaterinei 
Stipnițcaia (Culai) și lui Ruslan Stupnițchi privind încasarea în 
mod solidar a datoriei pentru consumul serviciilor locativ-comu-
nale și a cheltuielilor de judecată. 

Pârâții Ecaterina Stupnițcaia (Culai) și Ruslan Stupnițchi 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 inter-
mediul Cancelariei Judecătoriei Chișinău, se diul Centru (mun. 
Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 810). 

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  Sergiu Suvac
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www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, informează cet-nii: Bor-

dian Marin, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Podul 
Înalt, nr. 16, apt. 20 și Bordianu Ion, cu ultimul dom. cunoscut: 
mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 66/2, apt. 43A, că pe rolul 
instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare 
redusă (fără participarea părților) cauza civilă nr. 2-16272/22, la 
cererea de chemare în judecată depusă de BC „MAIB” SA, către 
Bordian Marin și Bordianu Ion privind încasarea datoriei și a chel-
tuielilor de judecată și că sunt în drept să se prezinte în instanță să 
primească copia acțiunii cu înscrisurile atașate.

Se informează pârâții Bordian Marin și Bondianu Ion că 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 interme-
diul Cancelariei Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 518.

Se explică pârâților Bordian Marin și Bordianu Ion că, în 
cazul nedepunerii referinței și a probelor în termenul stabilit, 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar, fără convocarea părților în ședință.

Judecător  Maria Țurcan
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Balan Va-
sile despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cererea de 
chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de ÎM „Moldcell” 
SA, împotriva lui Balan Vasile privind încasarea datoriei și a chel-
tuielilor de judecată.

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

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Dobîndă 
Tatiana despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de ÎM „Mold-
cell” SA, împotriva cet. Dobîndă Tatiana privind încasarea datori-
ei și a cheltuielilor de judecată.

Se stabilește pârâtului Dobîndă Tatiana 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 Dobîndă Tatiana că neprezentarea în ter-
men a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar.

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Bălți, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea, până la data de 03.11.2022, pe 
adresa: mun. Bălți, str. Hotinului, nr. 43, bir. 24, a pârâtului Rotari 
Alina, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Sângerei, s. Alexandreni, 
pentru a-i fi înmânate copia acțiunii și copia încheierii de primire 
în procedură a cererii de chemare în judecată depusă de către ÎM 
„Moldcell” SA, către Rotari Alina privind încasarea datoriei.

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

Persoanele care dispun de informația privind locul aflării cet. 
Rotari Alina sunt rugate să se prezinte în instanța de judecată până 
la ora și data indicate.

Judecător Snejana Dubceac
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Molodiuc Gheorghe, 
a.n. 06.08.1981, dom.: r-nul Glodeni, s. Dușmani, în calitate de 
pârât, că pe rolul instanței se află spre examinare cererea de che-
mare în judecată cu valoare redusă nr. 2-849/2022, înaintată de 
către ÎM „Moldcell” SA vs Molodiuc Gheorghe privind încasarea 
datoriei și a cheltuielilor de judecată.

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

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 08.11.2022, ora 10.15, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Crivencenco Piotr, a.n. 
03.07.1958, dom.: r-nul Glodeni, s. Danu, în calitate de pârât, că 
pe rolul instanței se află spre examinare cererea de chemare în 
judecată cu valoare redusă nr. 2-848/2022, înaintată de către ÎM 
„Moldcell” SA vs Crivencenco Piotr privind încasarea datoriei și 
a cheltuielilor de judecată.

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

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 08.11.2022, ora 10.10, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi
www

Judecătoria Ungheni (mun. Ungheni, str. Națională, nr. 10/1) 
informează pârâtul Baciu Viorel, cu ultimul dom. cunoscut pe 
adresa: r-nul Ungheni, s. Pârlița, că pe rolul instanței se află spre 
examinare, fără participarea părților, cauza civilă nr. 2-2570/2022, 
la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldcell” SA, 
către Baciu Viorel 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 Cimișlia, sediul central, solicită prezentarea pâ-
râtului Balață Anatolie, a.n. 1992, dom.: Leova, s. Băiuș, pentru 
data de 17 noiembrie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Cimișlia, str. Constantin Stamati, nr. 1, sala nr. 4), în calitate de 
pârât, în cauza civilă: OCN „Mogo Loans” SRL, către Bațală Ana-
tolie privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Dumitru Cherdivara 

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Vition Victor (dom.: mun. Chișinău, str. Iazului, nr. 2/2, apt. 2), pe 
adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 
313, în calitate de pârât, în legătură cu examinarea cauzei civile in-
tentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldcell” 
SA, împotriva lui Vition Victor privind încasarea datoriei.

 Se explică cet. Vition Victor 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 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 vredusă. 

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 Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Stasiev Evgheni (dom.: mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu, nr. 
20/3), 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 ÎM 
„Moldcell” SA, împotriva lui Stasiev Evgheni privind încasarea 
datoriei.

 Se explică cet. Stasiev Evgheni 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 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 Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Manolea Natalia, a.n. 
05.06.1978, dom.: or. Glodeni, str. Țiolkovski, nr. 4, în calitate 
de pârât, că pe rolul instanței se află spre examinare cererea de 
chemare în judecată cu valoare redusă nr. 2-715/2022, înaintată 
de către BC „Eximbank” SA vs Manolea Natalia privind încasarea 
datoriei și a cheltuielilor de judecată.

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

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 09.11.2022, ora 9.00, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, informează cet. Nico-
laev Ion, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Telenești, s. Leușeni, 
că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cereri-
lor cu valoare redusă (fără participarea părților), cauza civilă nr. 
2-15218/22, la cererea de chemare în judecată depusă de CA „Ge-
neral Asigurări” SA, către Nicolaev Ion privind recuperarea prin 
subrogare a daunei și cheltuielilor de judecată și că este în drept să 
se prezinte în instanță să primească copia acțiunii cu înscrisurile 
atașate.

Se explică pârâtul Nicolaev Ion că este obligat, în termen 
de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte 
referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate probele ne-
cesare care confirmă obiecțiile sale, prin intermediul Cancelariei 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 518.

Se explică pârâtului Nicolaev Ion că, în cazul nedepunerii 
referinței și a probelor în termenul stabilit, soluționarea cererii 
se va face în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea 
părților în ședință.

Judecător  Maria Țurcan
www

Judecătoria Bălți, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea, până la data de 03.11.2022, la şedinţa de judecată 
(mun. Bălți, str. Hotinului, nr. 43, bir. 24), a pârâtului Dragan Igor, 
cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Sângerei, s. Cubolta, pentru a-i fi 
înmânate copia acțiunii și copia încheierii de primire în procedură 
a cererii de chemare în judecată depusă de către CA „General Asi-
gurări”, către Dragan Igor privind încasarea datoriei.

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

Persoanele care dispun de informația privitor la locul aflării 
lui Dragan Igor sunt rugate să se prezinte în instanța de judecată 
până la ora și data indicate.

Judecător Snejana Dubceac
www

Judecătoria Ungheni, sediul central (or. Ungheni, str. Națională, 
nr. 10/1), informează pârâtul Dumitru Savciuc, ultimul domiciliu 
cunoscut: r-nul Ungheni, s. Todirești, că pe rolul instanței se află 
spre examinare cauza civilă nr. 2-2823/2022, intentată la cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de către BC 
„Moldinconbank” SA, împotriva Dorinei Gavieru și lui Dumitru 
Savciuc privind încasarea datoriei. 

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

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

Judecător  Vasile Șchiopu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Grigorița Dimitrian, dom.: mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, nr. 1/3, 
pentru data de 10 noiembrie 2022, ora 8.30, la ședința de jude-
cată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 
516, et. 5), unde va avea loc examinarea cauzei, la acțiunea SA 
„Apă-Canal” Chișinău, către Grigorița Dumitrian privind încasa-
rea datoriei. 

Judecător         Nadejda Mazur

www
Judecătoria Soroca, sediul central, aduce la cunoștință cet. Ro-

tari Corneliu, dom.: s. Zastânca, r-nul Soroca, că pe rolul instanței 
vizate se află spre examinare, în ordinea procedurii cererilor cu va-
loare redusă, cauza civilă intentată la cererea de chemare în jude-
cată depusă de BC „Energbank” SA, către Rotari Corneliu privind 
încasarea datoriei, în care dânsul are calitatea de pârât.

Se comunică cet. Rotari Corneliu 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. Rotari Corneliu 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 Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Starțeva-Sennicova Natalia, cu ultimul dom.: mun. Chișinău, str. 
Aeroport, nr. 13, apt. 83, în termen de 30 de zile de la data publi-
cării prezentului aviz, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 407, în calitate de pârât, pentru a-i fi 
înmânate cererea de chemare în judecată și actele anexate, în ca-
uza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr. 
2-15143/2022), intentată de SA „Apă-Canal” Chișinău, în intere-
sele ÎMGFL nr. 7, împotriva cet. Starțeva-Sennicova Natalia pri-
vind încasarea datoriei, care va fi examinată unipersonal, la data 
de 14 noiembrie 2022.

Judecător  Vladislav Holban 
www

Judecătoria Criuleni, sediul central (or. Criuleni, str. 31 Au-
gust, nr. 70), aduce la cunoștință pârâtului Novac Fănel, a.n. 2002, 
dom.: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, despre examinarea cauzei 
civile, la acțiunea OCN „Creditbun” SRL privind încasarea dato-
riei și compensarea cheltuielilor judiciare, în procedura cererilor 
cu valoare redusă. 

Se oferă pârâtului Novac Fănel un termen de 30 de zile din 
momentul publicării, pentru a prezenta referința pe marginea ce-
rerii de chemare în judecată, dar și înscrisurile necesare certificate 
corespunzător, atât instanței de judecată, cât și reclamantului.

Judecător  Angela Bologan
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Cechin Lidia, cu ultimul dom.: mun. Chișinău, str. M. Lomonosov, 
nr. 38, apt. 46, în termen de 30 de zile de la data publicării prezen-
tului aviz, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 407, în calitate de pârât, pentru a-i fi înmânate cererea 
de chemare în judecată și actele anexate, în cauza civilă exami-
nată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr. 2-15914/2022), 
intentată de ÎMGFL nr. 10, din Chișinău, împotriva cet. Cechin 
Lidia privind încasarea datoriei, care va fi examinată unipersonal, 
la data de 21 noiembrie 2022.

Judecător  Vladislav Holban 
www

Cуд Комрат, офис Чадыр-Лунга, доводит до сведения граж-
данина Апостолов Сергея, проживающего по адресу: мун. 
Чадыр-Лунга, пер. Школьная, № 18, о том, что в суде Комрат, 
офис Чадыр-Лунга, находится на рассмотрении гражданское 
дело № 2-390/2022, по исковому заявлению OCN „Creditbun” 
SRL к Апостолов Сергею о взыскании задолженности по до-
говору небанковского кредита и соответствующих процентов 
в общей сумме 10200,00 леев, и государственной пошлины в 
размере 306,00 леев и судебных расходов, которое принято к 
рассмотрению по процедуре рассмотрения дел с незначитель-
ной 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 от-
ветчика о том что если после сообщения ответчику извещения 
он не представляет отзыв, рассмотрение иска осуществляется 
на основании материалов дела.

Судья  Н.С. Лазарева
www

Judecătoria Strășeni, sediul Central, solicită prezentarea cet. 
Covalciuc Gheorghe Gheorghe, pentru data de 8 decembrie 2022, 
ora 11.30, la ședința de judecată (Judecătoria Strășeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 86, bir. 4), în calitate de pârât, în cauza civilă inten-
tată la cererea cet. Covalciuc Marinela Valeriu privind desfacerea 
căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor și încasarea pen-
siei alimentare.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa dvs.
Judecător  T. Andronic

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, informează cet. 

Lupașcu Constantin, cu ultimul dom. cunoscut: r-nul Sângerei, s. 
Dumbrăvița, că pe rolul instanței se află spre examinare, în proce-
dura cererilor cu valoare redusă (fără participarea părților), cauza 
civilă nr. 2-11770/22, la cererea de chemare în judecată depusă 
de CA „General Asigurări” SA, către Lupașcu Constantin privind 
recuperarea prin regres a daunei și că este în drept să se prezinte în 
instanță să primească copia acțiunii cu înscrisurile atașate.

Se explică pârâtului Lupașcu Constantin că este obligat, în ter-
men de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte 
referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate probele ne-
cesare care confirmă obiecțiile sale, prin intermediul Cancelariei 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 518.

Se explică pârâtului Lupașcu Constantin că, în cazul nedepu-
nerii referinței și a probelor în termenul stabilit, soluționarea cere-
rii se va face în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea 
părților în ședință.

Judecător  Maria Țurcan
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Băleanu Mihail, cu ultimul 
dom. cunoscut pe teritoriul R. Moldova: s. Step-Soci, r-nul Orhei, 
pentru data de 24 octombrie 2022, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, bl. 1, et. 2, sala nr. 4), în 
calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată 
depusă de Băleanu Elena, împotriva lui Băleanu Mihail privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
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www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 

Harenco Alexandru (ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. 
Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 13/1, apt. 67), pe adresa: mun. Chi-
şinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 405, în legătură 
cu examinarea cauzei civile nr. 2-12927/22, la cererea de chemare 
în judecată depusă de către Universitatea de Stat din Tiraspol, îm-
potriva cet. Harenco Alexandru privind încasarea plăților pentru 
locațiune și a cheltuielilor de judecată, în procedura scrisă cu pri-
vire la cererile cu valoare redusă.

 Se explică cet. Harenco Alexandru 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 Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gligor Ianoș, cu ultimul dom. 
cunoscut pe teritoriul R. Moldova: mun. Orhei, str. N. Bălcescu, 
nr. 20, pentru data de 24 octombrie 2022, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, bl. 1, et. 2, sala nr. 
4), în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de chemare în 
judecată depusă de Gherciu Viorica, împotriva lui Gligor Ianoș 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Chilari Piotr, dom.: r-
nul Florești, s. Temeleuți, că pe rolul instanței se află spre exa-
minare cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Top 
Leasing&Credit” SRL, împotriva cet-lor Chilari Piotr și Chilari 
Pavel privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Cуд Комрат, офис Чадыр-Лунга, доводит до сведения 
гражданина Курдогло Александра (Curdoglo Alexandra), про-
живающий по адресу: с. Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района, 
ул. Ленина, № 57, о том что в суде Комрат, офис Чадыр-Лунга, 
находится на рассмотрении гражданское дело № 2-359/2022, 
по исковому заявлению OCN „Top Leasing&Credit” SRL к 
Курдогло Федору и Курдогло Александру о взыскании за-
долженности в сумме 2148,63 евро, неустойки в сумме 113,91 
евро, всего в сумме 2262,50 евро, и государственной пошли-
ны в сумме в леях эквивалентной сумме 67,87 евро на дату 
осуществления платежа, что составляет 1383,14 лея, 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 от-
ветчика о том что если после сообщения ответчику извещения 
он не представляет отзыв, рассмотрение иска осуществляется 
на основании материалов дела.

Судья  В.С. Мунтян
www

Cуд Комрат, офис Чадыр-Лунга, доводит до сведения граж-
данина Курдогло Федора (Curdoglo Fiodor), проживающий по 
адресу: с. Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района, ул. Ленина, № 
57, о том, что в суде Комрат, офис Чадыр-Лунга, находится на 
рассмотрении гражданское дело № 2-359/2022 по исковому 
заявлению OCN „Top Leasing&Credit” SRL к Курдогло Фе-
дору и Курдогло Александру о взыскании задолженности в 
сумме 2148,63 евро, неустойки в сумме 113,91 евро, всего в 
сумме 2262,50 евро, и государственной пошлины в сумме в 
леях эквивалентной сумме 67,87 евро на дату осуществления 
платежа, что составляет 1383,14 лея, которое принято к рас-
смотрению 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 от-
ветчика о том что если после сообщения ответчику извещения 
он не представляет отзыв, рассмотрение иска осуществляется 
на основании материалов дела.

Судья  В.С. Мунтян
www

Judecătoria Bălți, sediul Fălești, informează pârâtul Bălțătescu 
Mihail, a.n. 30.08.1988, loc.: s. Făleștii Noi, r-nul Fălești (viza de 
dom.: s. Sărata Veche, r-nul Fălești), că în termen de 30 zile de la 
data publicării prezentului aviz urmează să se prezinte la Judecă-
toria Bălți, sediul Fălești (or. Fălești, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 2), pen-
tru a primi copia cererii de chemare în judecată depusă de OCN 
„Creditbun” SRL, în contradictoriu cu Bălțătescu Mihail privind 
încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de judecată, cu în-
scrisurile anexate la ea, fiind în drept să depună o referință și pro-
be scrise care confrimă obiecțiile sale. În caz contrar, instanța va 
soluționa litigiul în baza materialelor din dosarul cauzei.

Judecător  Radu Holban
www

Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, solicită prezentarea cet. 
Crăciun Andrei Iurie, cu ultimul dom.: s. Coșnița, r-nul Dubăsari, 
pentru data de 2 noiembrie 2022, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(s. Ustia, r-nul Dubăsari, str. Ștefan cel Mare, nr. 9), în calitate de 
pârât, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
a reclamantului OCN „Credit Bun” SRL, împotriva cet. Crăciun 
Andrei Iurie privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ion Malanciuc

www
Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, 
informează cet. Gașper Boris, cu ultimul dom. cunoscut pe teri-
toriul R. Moldova: s. Pohorniceni, r-nul Orhei, despre examina-
rea, în procedura cererilor cu valoare redusă, a cauzei civile nr. 
2-1876/2022, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată 
de SRL „Metical”, împotriva lui Boris Gașper privind încasarea 
datoriei și solicită, în termen de 30 de zile calculat de la data 
publicării prezentei citații, prezentarea instanței judecătorești și 
reclamantului a unei referințe, precum și a copiilor înscrisurilor 
necesare în susținerea poziției sale.

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit de ju-
decător, acesta va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior 
și soluționarea cererii va avea loc în baza materialelor anexate la 
dosar, fără participarea părților.

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Gavrilovici Leonid, dom.: r-nul Ștefan Vodă, s. Palanca, str. Mihai 
Eminescu, pentru data de 8 noiembrie 2022, ora 12.00, la ședința 
de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir. 307), în calitate de pârât, în legătură cu examinarea cererii de 
chemare în judecată depusă de către Gavrilovici Elena, împotriva 
lui Gavrilovici Leonid privind încasarea pensiei de întreținere a 
copilului minor și încasarea cheltuielilor de judecată.

 Judecător           Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Cernei Ruchia (dom.: mun. Chișinău, str. George Coșbuc, nr. 11, 
apt. 24), 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 OCN 
„Creditbun” SRL, împotriva Ruchiei Cernei privind încasarea da-
toriei și a cheltuielilor de judecată.

 Se explică cet. Cernei Ruchia 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 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 Bălți, sediul Fălești, înștiințează cet. Palii Gheor-
ghe, a.n. 04.02.2004, cu ultimul dom.: s. Făgădău, r-nul Fălești, 
despre examinarea cauzei civile, la cererea depusă de OCN „Cre-
ditbun” SRL privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judeca-
tă, în procedură simplificată, fără prezența părților.

În termen de 30 de zile de la data publicării avizului, Palii 
Gheorghe poate să se prezinte la sediul instanței, pe adresa: or. 
Fălești, str. 1 Mai, nr. 14, et. 2, bir. 4, pentru a ridica cererea și 
anexele la ea și să depună la Secretariatul Judecătoriei Bălți, sediul 
Fălești, referință și probele necesare. La expirarea acestui termen, 
instanța va soluționa litigiul în baza materialelor din dosar.

Judecător  Lilia Trocin
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Vetricean Victor, dom.: r-
nul Florești, s. Căprești, că pe rolul instanței se află spre examinare 
cererea de chemare în judecată depusă de OCN „CreditBun” SRL, 
împotriva lui Vetricean Victor privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate pro-
bele pe care își întemeiază obiecțiile din referință în termen de 30 
zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa: or. Florești, 
str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1. 

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Drochia, sediul central, comunică cet. Litvin Lilia, 
dom.: s. Pelinia, r-nul Drochia, că pe rolul instanței se află spre 
examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă 
intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Bra-
wal”, către Litvin Lilia privind încasarea datoriei.

În termen de 30 de zile de la publicarea avizului, pârâtul pre-
zintă instanței judecătorești, pe adresa: or. Drochia, str. 31 August, 
nr. 7, of. 13, sala nr. 4 și reclamantului o referință, precum și copii 
ale înscrisurilor necesare.

Dacă pârâtul nu depune referința în termenul stabilit, 
soluționarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Comrat, sediul central (mun. Comrat, str. Le-
nin, nr. 242), solicită prezentarea cet. Doicova Alla, dom.: mun. 
Comrat, str. Izmailovscaia, nr. 22, apt. 8, 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 examinată în procedu-
ra cererilor cu valoare redusă, conform Capitolului XX1 din Codul 
de procedură civilă, intentată la cererea de chemare în judecată 
depusă de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, către Doicova Alla 
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

În caz de neprezentare a referinței soluționarea cererii se va 
face în baza materialelor anexate la dosar

Judecător                 M. Hanganu
www

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, în conformitate cu 
art.2762-2764 CPC al RM, înștiințează cet. Bucatca Olga, a.n. 
25.02.1979, dom.: r-nul Glodeni, str. Zgârcea, nr. 10, apt. 5, în ca-
litate de pârât, că pe rolul instanței se află spre examinare cererea 
de chemare în judecată cu valoare redusă nr. 2-755/2022, înaintată 
de către OCN „Credite Pentru Toți” SRL vs Bucatca Olga privind 
încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

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

Cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, 
la data de 08.11.2022, ora 8.30, în orașul Glodeni, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 7, bir. 3. 

Judecător                 Alina Țihonschi

www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Ciobanu 

Constantin, dom.: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, nr. 
54, apt. 1, că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura 
cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depu-
să de OCN „Credite Pentru Toți” SRL, către Ciobanu Constantin 
privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Ciobanu Constantin 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 901). 

Se explică pârâtului 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  Svetlana Cușnir
www

Judecătoria Orhei, sediul Rezina (or. Rezina str. Voluntarilor, 
nr. 3, sala nr. 5), solicită prezentarea cet. Cecan Marcel, dom.: r-
nul Rezina, s. Păpăuți, în legătură cu examinarea cauzei civile, la 
cererea de chemare în judecată înaintată de OCN „Credite Pentru 
Toți” SRL, împotriva lui Cecan Marcel privind încasarea datoriei 
și a cheltuielilor de judecată.

Se explică cet. Cecan Marcel 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 intanței 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.

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

Judecător  Dorina Cebanița
www

Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, solicită prezentarea cet. 
Bordos Timur, cu ultimul dom.: s. Oxentea, r-nul Dubăsari, pentru 
data de 28 noiembrie 2022, ora 10.40, la şedinţa de judecată (s. 
Ustia, r-nul Dubăsari, str. Ștefan cel Mare, nr. 9), în calitate de 
pârât, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
a reclamantului OCN „Credite Pentru Toți” SRL, împotriva lui 
Bordos Timur privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ion Malanciuc
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Goss Ale-
xandru, dom.: mun. Chișinău, str. Voluntarilor, nr. 4, apt. 3, că pe 
rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de OCN 
„Credite Pentru Toți” SRL, către Goss Alexandru privind încasa-
rea datoriei. 

Pârâtul Goss Alexandru 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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 Drochia, sediul Glodeni (or. Glodeni, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 7, bir. 2), informează cet. Măliga Cătălina, dom.: 
r-nul Glodeni, s. Ustia, că pe rolul instanței se află spre examinare 
cererea de chemare în judecată înaintată la data de 2 septembrie 
2022, de OCN „Creditbun” SRL, către Măliga Cătălina privind 
încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată, acceptată în pro-
cedura cererilor cu valoare redusă, care este scrisă și se petrece în 
lipsa părților.

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

Judecător  Cristina Rîmari
www

Judecătoria Drochia, sediul central, comunică cet. Iacoven-
co Alexandr, dom.: s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia, că pe rolul 
instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare 
redusă, cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
înaintată de OCN „Creditbun” SRL, către Iacovenco Alexandr pri-
vind încasarea datoriei.

În termen de 30 de zile de la publicarea avizului, pârâtul pre-
zintă instanței judecătorești, pe adresa: or. Drochia, str. 31 August, 
nr. 7, of. 13, sala nr. 4 și reclamantului o referință, precum și copii 
ale înscrisurilor necesare.

Dacă pârâtul nu depune referința în termenul stabilit, 
soluționarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Duduc Eduard și Duduc 
Eudochia, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Arme-
nească, nr. 30, apt. 69 și/sau mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 
nr. 87, apt. 8, pentru data de 23 noiembrie 2022, ora 14.00, la 
ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 317), în calitate de pârât, la cererea de chemare în 
judecată înaintată de ÎMGFL nr. 8, din Chișinău, în procedură de 
faliment, împotriva lui Duduc Eduard și Duduc Eudochiei privind 
încasarea în mod solidar a datoriei pentru serviciile locativ-comu-
nale și necomunale și a cheltuielilor de judecată. 

Judecător           Nina Arabadji
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Onica Veaceslav, dom.: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 78, 
apt. 36, pentru data de 31 octombrie 2022, ora 12.30, 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 civilă intentată în 
baza cererii de chemare în judecată depusă de Moldovan Lilia-
na, persoane interesate Onica Veaceslav, Serviciul Fiscal de Stat, 
Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău privind con-
statarea faptului acceptării succesiunii și locului ei de deschidere. 

Judecător           Eleonora Badan-Melnic
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www
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Chitoroagă 

Simion, dom.: mun. Chișinău, str. I. Creangă, nr. 6, apt. 1, că pe 
rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de Biroul 
Național al Asigurătorilor de Autovechicule împotriva lui Chito-
roagă Simion privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Chitoroagă Simion 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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, solicită prezentarea 
cet. Bodiul Olga, cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, șos. 
Hâncești, nr. 58, apt. 9, pentru data de 10 noiembrie 2022, ora 
14.10, la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, nr. 162, bir. 405), în legătură cu examinarea cauzei civi-
le nr. 2-3396/18, la cererea depusă de către Țîganciuc Alexandru, 
împotriva cet-lor: Bodiul Olga și Țurcan Sergiu, intervenient ac-
cesoriu Preguza Vladimir privind declararea nulității absolute a 
actului juridic. 

Judecător           Eduard galușceac
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică cet. Moroz Vi-
talii, dom.: mun. Chișinău, str. Trandafirilor, nr. 15, apt. 89, că pe 
rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de Golovin 
Valerii, împotriva lui Moroz Vitalii privind încasarea datoriei. 

Pârâtul Moroz Vitalii este obligat, 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 sale, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Chișinău, 
se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 
162, bir. 507). 

Se explică pârâtului 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 Drochia, sediul central, comunică cet. Macarenco 
Chira, dom.: s. Fântânița, r-nul Drochia, că pe rolul instanței se 
află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, ca-
uza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de 
OCN „Creditbun” SRL, către Macarenco Chira privind încasarea 
datoriei.

În termen de 30 de zile de la publicarea avizului, pârâtul pre-
zintă instanței judecătorești, pe adresa: or. Drochia, str. 31 August, 
nr. 7, of. 13, sala nr. 4 și reclamantului o referință, precum și copii 
ale înscrisurilor necesare.

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit, 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar. 

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează cet. Tcaci Di-
ana despre aflarea pe rolul instanței a cauzei civile, la cererea de 
chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de OCN „Credit-
bun” SRL, împotriva cet. Tcaci Diana privind încasarea datoriei.

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

Judecător Svetlana Colun
www

Judecătoria Drochia, sediul Râșcani, comunică pârâtului Criv-
neac Alina, a.n. 27.04.1996, dom.: s. Văratic, r-nul Râșcani, că pe 
rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cauza civilă nr. 2-1210/22, la cererea de chemare 
în judecată înaintată de către ÎM „Moldcell” SA, împotriva cet. 
Crivneac Alina 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 va depune referința 
în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în baza cererilor 
anexate la materialele dosarului.

Judecător  Ion Rabei
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 
nr. 135), în conformitate cu art.108, 2762-2764 CPC al RM, comu-
nică pârâtului Gorbatovschi Andrei, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în: r-nul Orhei, s. Zorile, despre examinarea în procedura cererilor 
cu valoare redusă a cauzei civile nr. 2-1681/2022, intentată la ce-
rerea depusă de ÎM „Moldcell” SA, împotriva lui Gorbatovschi 
Andrei privind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de 
judecată și solicită, în termen de 30 de zile calculat din momentul 
publicării prezentei citații, prezentarea instanței judecătorești și 
reclamantului a unei referințe, precum și a copiilor înscrisurilor 
necesare.

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

Judecător  Alexandra Romanaș
www

Judecătoria Drochia, sediul Râșcani, comunică pârâtului 
Pleșca Victor, a.n. 17.06.1995, dom.: s. Văratic, r-nul Râșcani, că 
pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu 
valoare redusă, cauza civilă nr. 2-1236/22, la cererea de chema-
re în judecată înaintată de către ÎM „Moldcell” SA, împotriva lui 
Pleșca Victor 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 va 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, comunică cet. Scripcari 

Cristina, dom.: mun. Chișinău, str. N.M. Spătarul, nr. 21/5, apt. 
28, că pe rolul instanței se află spre examinare, în procedura ce-
rerilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depu-
să de avocatul Stroevici Victor, reprezentantul reclamantului ÎM 
„Moldclel” SA, către Scripcari Cristina privind încasarea datoriei 
și a cheltuielilor de judecată. 

Pârâtul Scripcari Cristina 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, se diul Centru (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 162). 

Se explică pârâtului 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  Violeta gîrleanu
www

Judecătoria Orhei, sediul central (mun. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 135), în conformitate cu art.108 art.2762-2764 CPC al 
RM, comunică pârâtului Sfeclă Dumitru, dom.: or. Șoldănești, s. 
Salcia, despre acceptarea în procedura prevăzută pentru examina-
rea cererilor cu valoare redusă, a cererii de chemare în judecată 
depusă de ÎM „Moldcell” SA, împotriva lui Sfeclă Dumitru pri-
vind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se propune pârâtului Sfeclă Dumitru, în termen de 30 de zile 
de la publicarea prezentei citații, să ia cunoștință de materialele 
cauzei și, dup caz, să prezinte Judecătoriei Orhei, sediul central 
(mun. Orhei, str. V. Mahu, nr, 135, et. 1, sala nr. 3) referință și 
toate probele care confirmă circumstanțele pe care își întemeiază 
obiecțiile.

Se explică pârâtului că procedura de examinare a cererilor cu 
valoare redusă este scrisă și nu presupune citarea participanților la 
proces, iar dacă nu va depune referința în termenul stabilit, exami-
narea cauzei va avea loc în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător  Vitalie Pîslariuc
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită pârâților: Grafkin 
Zinaida Veniamin, Grafkin Ruslan Iurie, Grafkin Alexandr Iurie, 
cu ultimul dom. cunoscut: mun. Chișinău, str. Dokuceaev, nr. 2, 
apt. 22, să se prezinte pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 404, să ridice acțiunea cu anexe, pentru întocmirea 
referinței în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului 
anunț.

Se explică pârâților că neprezentarea referinței în termenul in-
dicat nu împiedică soluționarea cauzei civile, la cererea înaintată 
de ÎMGFL nr. 11, din Chișinău, administrator al procesului de in-
solvabilitate Bulgaru Igor privind încasarea datoriei. 

Judecător  Alexandru Sandu
www

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Josan Ion, dom.: r-nul 
Telenești, s. Mihălașa, pentru data de 14 noiembrie 2022, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 135, 
bl. 1, sala nr. 7), în calitate de pârât, în cauza civilă, la cererea de 
chemare în judecată depusă de Josan Ana, către Josan Ion privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Steliana Lazari
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Țurcan Ion, dom.: r-nul Florești, s. Ciutulești și ultimul dom. cu-
noscut: mun. Chișinău, str. Belgrad, nr. 17, apt. 17, pentru data de 
11 noiembrie 2022, ora 9.50, la ședința de judecată (mun. Chişi-
nău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 316), în calitate de 
pârât, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-18128/22, in-
tentată la cererea de chemare în judecată înaintată de Cușnir Lidia, 
către Țurcan Ion privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător           Victor Sandu
www

Judecătoria Drochia, sediul central, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Plohii Serghei, dom.: s. De-
cebal, r-nul Soroca, pentru data de 28 octombrie 2022, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August, nr. 7, of. 8, sala 
nr. 6), în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judeca-
tă înaintată de Vlas Doina, către Plohii Serghei privind încasarea 
pensiei alimentare pentru întreținerea copilului minor și stabilirea 
domiciliului copilului.

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

Judecător  Rodica Chistruga
www

Judecătoria Drochia, sediul central, comunică cet. Nicul-
cea Serghei, dom.: s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia, că pe rolul 
instanței se află spre examinare, în procedura cererilor cu valoare 
redusă, cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
înaintată de CA „General Asigurări” SA, către Niculcea Serghei 
privind încasarea datoriei.

În termen de 30 de zile de la publicarea avizului, pârâtul pre-
zintă instanței judecătorești, pe adresa: or. Drochia, str. 31 August, 
nr. 7, of. 13, sala nr. 4 și reclamantului o referință, precum și copii 
ale înscrisurilor necesare.

Dacă pârâtul nu va depune referința în termenul stabilit, 
soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la do-
sar. 

Judecător  Victoria Robu
www

Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, solicită prezentarea cet. 
Colța Gheorghe, pentru data de 22 noiembrie 2022, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4), în legătură 
cu examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în judecată în-
aintată de către avocatul Botnari Veaceslav, în interesele CA „Ge-
neral Asigurări” SA, împotriva lui Colța Gheorghe privind recupe-
rarea prin regres a daunei și a cheltuielilor de judecată. 

Judecător  Viorica Alexeeva 
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Maxim Adriana, dom.: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 11, 
apt. 37, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, 
pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, 
bir.309, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată și 
actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor 
cu valoare redusă nr. 2-19198/22, pornită la cererea de chemare 
în judecată depusă de CA „General Asigurări” SA, împotriva cet. 
Maxim Adriana privind încasarea despăgubirii de asigurare și a 
cheltuielilor de judecată.

Judecător  Alina Brăgaru 

www
Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Ghereg Edu-

ard, a.n. 29.11.1987, loc.: Anenii Noi, s. Bulboaca, pentru data de 
10 noiembrie 2022, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Anenii 
Noi, str. Mărțișor, nr. 15, bir. 4), în calitate de pârât, la cererea 
depusă de Ghereg (Manole) Mariana, către Ghereg Eduard, OTP 
„Banc”, „Energbank” privind partajul datoriei comune. 

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

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

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iurenco Corina, cu ultimul 
dom.: mun. Orhei, str. Iachir, nr. 51, apt. 21, pentru data de 3 no-
iembrie 2022, ora 14.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. Va-
sile Mahu, nr. 135, bl. 1 sala nr. 11), în calitate de pârât, în cauza 
civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Stratulat Sera-
fima, împotriva cet. Iurenco Corina privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Alexandra Romanaș
www

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Mîslivcenco Valeriu, dom.: or. Leova, str. Frumușica, nr. 21 și r-
nul Ștefan Vodă, s. Răscăieți, str. Păcii, nr. 15, pentru data de 17 
noiembrie 2022, ora 11.40, la ședința de judecată (mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 162, bir. 316), în calitate de pârât, 
în cauza civilă nr. 2-17064/22, întentată la cererea de chemare în 
judecată înaintată de Țaran Valentina, către Mîslivcenco Valeriu 
privind încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Victor Sandu
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea 
cet-lor: Ceaban Aliona Alexandru, a.n. 02.09.1980, cu ultimul 
dom. cunoscut: str. Nicolae Milescu Spătarul, nr. 15/1, apt. 10, 
mun. Chișinău; Condurachi (Ciobanu) Svetlana Alexandru, a.n. 
03.03.1984, cu ultimul dom. cunoscut: str. Nicolae Milescu Spă-
tarul, nr. 15/1, apt. 10, mun. Chișinău; Ciobanu Liuba Mihail, a.n. 
19.10.1951, cu ultimul dom. cunoscut: str. Nicolae Milescu Spă-
tarul, nr. 15/1, apt. 10, mun. Chișinău; Ciobanu Veaceslav Ale-
xandru, a.n. 12.03.1986, cu ultimul dom. cunoscut: str. Nicolae 
Milescu Spătarul, nr. 15/1, apt. 10 mun. Chișinău; și Berdian Va-
dim Renat, a.n. 25.04.2001, cu ultimul dom. cunoscut: str. Nico-
lae Milescu Spătarul, nr. 15/1, apt. 10, mun. Chișinău, în termen 
de 15 zile de la data publicării prezentului aviz, pe adresa: 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 care va fi examinată în procedura 
cererilor cu valoare redusă (2-18189/22), intentată de APLP, nr. 
54/220 COOP, ce are ca obiect acțiunea de încasare a datoriei. 

Judecător           Angela Furdui
www

Judecătoria Căușeni, sediul central, informează pârâtul Fortuna 
Alexandru despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare 
în judecată cu valoare redusă înaintată de SRL „Legalbooking”, 
împotriva lui Fortuna Alexandru privind încasarea datoriei.

Se informează pârâtul Fortuna Alexandru despre necesitatea 
prezentării sale la sediul Judecătoriei Căușeni, sediul central (or. 
Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 86), pentru ridicarea cererii de 
chemare în judecată cu actele anexate și prezentarea instanței de 
judecată, în termen de 30 de zile, din momentul ridicării cererii de 
chemare în judecată, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2022, a 
referinței la cererea de chemare în judecată și tuturor probelor pe 
care le consideră necesare.

Se explică pârâtului Fortuna Alexandru că, în caz de neprezen-
tarea în termen a referinței, cauza va fi soluționată în baza materi-
alelor anexate la dosar.

Judecător                  Ana Costiuc
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, informează cet. Dobuș Margarita, dom.: 
or. Florești, str. Feroviarilor, nr. 37, apt. 1, că pe rolul instanței se 
află spre examinare cererea de chemare în judecată depusă de BC 
„Eximbank” SA, împotriva Margaritei Dobuș privind încasarea 
datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate 
probele pe care își întemeiază obiecțiile din referință, în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa or. 
Florești, str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1.

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Șevcenco Igor Ivan, pentru 
data de 11 noiembrie 2022, ora 10.00, la ședința de judecată (mun. 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, bir. 711), în cali-
tate de pârât, în cauza civilă nr. 2-20605/21, la cererea de chema-
re în judecată înaintată de OCN „Credit Rapid” SRL, către Igor 
Șevcenco privind încasarea datorirei.

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

Judecător           Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Soroca, sediul Florești, în conformitate cu art.108, 
2762-2764 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Boț Vladimir, 
dom.: or. Florești, str. Aviatorului Beleaiev, nr. 58, că pe rolul 
instanței se află spre examinare cererea de chemare în judecată de-
pusă de „Union Just” SRL, împotriva lui Boț Vladimir și Dragnea 
Inga privind încasarea datoriei. 

Se propune pârâtului să prezinte instanței referința și toate 
probele pe care își întemeiază obiecțiile din referință în termen 
de 30 de zile din data publicării prezentului anunț, pe adresa or. 
Florești, str. M. Eminescu, nr. 1, sala nr. 1.

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

Judecător  Svetlana Bucur
www

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. 
Mariana Țepordei, pentru data de 12 decembrie 2022, ora 12.00, 
la ședința de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
nr. 162, bir. 310), în calitate de pârât, la examinarea cauzei civile, 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Cooperativa Agri-
colă de Producere „Agrosargal”, împotriva lui Grigore Țepordei 
și Marianei Țepordei privind stabilirea cotei-părți ideale de 1/2 
din bunul imobil.

Judecător  Eugenia Culinca
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Divert is

Caleidoscop

D in copilărie, fiecare om 
a fost învățat că trebuie 

să-și ajute prietenii, rudele. S-ar 
părea că nu este nimic rău, dar 
uneori oamenii fără scrupule profi-
tă de dorința altora de a ajuta. Ei se 
plâng constant, spun cât de rău se 
simt și omul se grăbește să le dea o 
mână de ajutor.

În același timp, uită că 
inițiativa se pedepsește. Când ter-
mină ceea ce a început, nu numai 
că nu aude cuvinte de recunoștință, 
dar primește și acuzații ca răspuns. 
Cert este că nu poți ajuta pe cineva 
care nu îți cere ajutorul. Acest lu-
cru poate fi explicat prin mai multe 
motive.

1. Omul nu este pregătit 
pentru schimbări

Nu poți schimba nimic dacă 
nu există dorință morală pentru 
asta. Omul trebuie să regândească 

situația, să înțeleagă de ce ar trebui 
să o schimbe. Uneori, el nu vrea 
să facă nicio schimbare, deoarece 
obține un beneficiu ascuns din sta-
rea sa deplorabilă. De exemplu, el 
este mereu în centrul atenției, toată 
lumea îl compătimește.
2. Omul nu are resursele necesare

Din exterior este întotdeauna 

ușor să dai sfaturi, să spui ce tre-
buie de făcut. Dar aceste sfaturi 
sunt inutile, pentru că nimeni nu 
va putea înțelege deplin situația 
prin care trece omul. Poate că el 
a dezvoltat depresie, care i-a luat 
toată puterea interioară. Inacțiunea 
lui nu înseamnă că sabotează ceva. 
Probabil că acum în viața lui nu 
este cea mai bună perioadă pentru 
schimbări.

3. El doar vrea să vorbească
Nu întotdeauna omul vorbește 

despre problemele sale pentru a 

obține ajutor. Uneori el doar are ne-
voie să-și arunce emoțiile acumula-
te, să obțină sprijin moral, nu aju-
tor. El nu are nevoie de reproșuri și 
lecții de morală. Tot ce are nevoie 
este puțină compasiune.

4. Există riscul unor 
consecințe negative

Situația poate părea lipsită de 
ambiguitate doar din exterior. 
Dar victima o poate vedea din 
unghiuri diferite. Omul poate 
înțelege că orice acțiune nu va 
face decât să-i agraveze situația, 
nu să o îmbunătățească.

În acest caz, el preferă să trea-
că furtuna şi să acționeze când 
situația se va stabiliza. Desigur, 
există situații când omul nu vede 
lucrurile evidente din cauza gân-
dirii sale limitate. Astfel, trebuie 
să-i explici ce se întâmplă, să-i 
deschizi ochii. Dar nu trebuie să 
faci nimic pentru el.

5. Întărirea infantilismului 
prin participare

Dacă omul este o persoană 
matură, atunci trebuie să-și re-
zolve singur problemele. Proce-
sul de maturizare este imposibil 
fără a lua unele decizii, fără a 
da dovadă de inițiativă. Omul 
trebuie să învețe să-și asume 
responsabilitatea, să fie indepen-
dent. Nu ar trebui să ajuți omul 
care trebuie să crească, să câștige 
experiență. Numai prin dobândi-
rea experienței el va putea deveni 
cu adevărat adult.

6. Schimbarea îi poate distruge 
imaginea lumii

Dacă participi la rezolvarea 
problemelor altei persoane, îi poți 
deschide ochii la ceva ce nu a 
observat mult timp. Ceea ce vede 
îl poate șoca și îi poate distruge 
într-o clipă imaginea obișnuită a 
lumii.

Toate acestea nu doar că rănesc 
omul, ci și îi pot afecta sănătatea 
mintală. El nu-l va putea ierta pe 
cel care i-a luat speranța, care l-a 
lipsit de posibilitatea de a crede în-
tr-un miracol.
7. Problema – este ceva obișnuit 

Dacă victima împărtășește 
această opinie, atunci cu siguranță 
nu trebuie să-i oferi ajutor. Omul 
poate fi obișnuit cu lipsa banilor, 
cu umilirea, cu insultele. O viață 
proastă pentru el este ceva normal. 
El este obișnuit să trăiască într-un 
anumit mediu, nu îi este greu să 
comunice cu un anumit cerc de 
oameni.

Într-o astfel de situație, doar 
poți purta conversații educaționale, 
explicații de ce nu ar trebui să îndu-
re coșmarul. Dar nu trebuie să ajuți 
victima, nu este necesar să alergi la 
primul apel. Da, poți asculta un pri-
eten, dar nu trebuie să alergi ime-
diat să-l ajuți. E prea mult. Uneori 
doar trebuie să-l asculți pe cel care 
suferă, să-i spui cuvinte de compa-
siune. Asta ar fi suficient pentru a-i 
oferi ușurarea mult dorită.

relatii.net

S pațiul individual care in-
clude valorile, credințele și 

emoțiile omului sunt limitele sale 
personale. Ele mai pot fi numite 
un set personal de reguli, pe baza 
cărora cei din jur înțeleg cum este 
acceptabil și inacceptabil să co-
munice cu noi.

Prezența sau absența limitelor 
personale determină cât de relaxa-
tă, deschisă și pregătită este o per-
soană să comunice. De exemplu, 
oamenii care nu au principii clare 
pentru a interacționa cu ceilalți 
adesea nu știu să spună „Nu”. Ei 
încearcă să mulțumească pe toată 
lumea, să fie cât mai comozi. Re-
zultatele, de regulă, nu întârzie să 
apară: sunt presați de rude, prie-
tenii profită, iar șeful îi obligă să 
lucreze peste program.

Cum determini 
dacă ai limite personale?

– Înainte de a analiza comuni-
carea cu alte persoane, începe cu 
tine. Vezi ce relație ai cu sinele 
tău interior. Îți respecți decizii-
le, urmezi obiectivele pe care ți 
le-ai stabilit, îți asculți dorințele? 
Reacția celor din jur este întot-
deauna o reflectare a atitudinii 
noastre față de noi înșine.

– Studiază regulile pe care le 
urmezi în viață: Pe ce îți bazezi 
deciziile? Cum comunici cu prie-
tenii, partenerul, colegii? Cum îți 
tratezi munca și responsabilitățile? 
Ai principii privind alimentația 

și sportul? Răspunsul la fiecare 
întrebare este o parte importantă 
a granițelor personale – și cu cât 
este mai clar și mai specific, cu atât 
este mai ușor să le construiești.

– Analizează cum îi tratezi pe 

ceilalți. Poți pune o întrebare ne-
potrivită? Îți permiți să intervii în 
viața personală, să oferi sfaturi ne-
solicitate? Se întâmplă ca lipsa de 
respect față de limitele celorlalți 
să nu-ți ofere posibilitatea de a le 
defini pe ale tale.

De ce încercăm 
să fim buni pentru ceilalți 

în detrimentul nostru?
De regulă, dorința de a fi 

confortabili este o consecință 
a educației. În copilărie, ni se 
spunea adesea: „Ești un băiat 
bun/fată bună”, „Oamenii buni 
nu se comportă așa”, „Ascultă 
ce ți se spune”, „Adulții trebuie 

respectați”, „Stai liniștit”, „Nu 
ne face de rușine” etc. Copilul de 
la o vârstă fragedă înțelege că i 
se cere să fie blând, să nu creeze 
conflicte, pentru ca adulții să-l 
aprobe.

Toate acestea îi afectează psi-
hicul și îi formează principiile 
interacțiunii cu sine și cu ceilalți. 
Comportamentul în stilul „Aici 
este mai bine să tac” și „Nu voi 

atrage atenția asupra mea…” de-
vine obișnuit pentru om și nu îi 
permite să-și construiască limite 
personale care ar fi neconfortabile 
pentru el.

Ca rezultat apare:
– frica de a-și exprima opinia 

personală;
– incapacitatea de a-și apăra 

poziția;
– îndoiala de sine și îndoiala în 

faptele sale;
– viața din starea ,,victimei”;
– incapacitatea de a răspunde la 

agresiunea străină;
– conflictul intern;
– nemulțumirea față de calita-

tea vieții.
Având dorința constantă de 

a fi bun, psihicul omului este în 
tensiune – el se simte deprimat, 
nu găsește puterea de a se relaxa 
și de a se elibera de povara păre-
rii străine. Pendulul intern „Cum 
vreau – cum trebuie” îi fură ener-
gia și îl împiedică să meargă calm 
spre obiectivele sale, indiferent de 
cei din jur.

Cum stabilești limite 
cu familia și prietenii?

În relațiile cu cei dragi trebuie 
să fii pe picior de egalitate. Punc-
tul de vedere al partenerului, al 
unei rude, al prietenului nu îl poa-
te devaloriza pe al tău – fiecare 
părere merită respect și discuție. 
Dacă simți că cei dragi încearcă 
să-ți suprime emoțiile și dorințele, 

atunci trebuie să-ți definești limi-
tele personale.

1. Este imposibil 
să-i mulțumești pe toți!

De exemplu, încercând să 
fii drăguță și confortabilă pentru 
mama, îți poți dezamăgi parte-
nerul. Poți asculta punctul de ve-
dere al celor dragi, dar trebuie să 
acționezi numai pe baza dorințelor 
și impulsurilor personale.

2. Scrie o listă cu lucrurile 
care nu-ți plac în relațiile 

cu alte persoane!
Poate că sunt criticile frecven-

te? Dorința celor dragi de a interve-
ni în viața ta personală? Sau cineva 
îți spune constant ce să faci pentru 
că „Știe mai bine”? Identificarea 
punctelor specifice care sunt inac-
ceptabile pentru tine te va ajuta să 
identifici corect problema.

3. Întreabă-te: Cum vezi 
principiile de comunicare 

cu cei din jur? 
Ce este important? Ce aștepți 

de la alții și cui îți arăți emoțiile 
în raport cu ei? Astfel vei face 
pași concreți pentru a transforma 
relațiile.

Atunci când construiești limi-
tele personale, nu-ți fie teamă să 
minimizezi temporar comunicarea 
cu oamenii care nu sunt pregătiți 
să le accepte. Este important să 
înveți să-ți respecți deciziile și să-
ți urmezi propriile reguli.

relatii.net

Limitele personale: Iată cum scapi de dorința 
de a fi bună pentru ceilalți în detrimentul tău!

Șapte motive pentru care nu trebuie sa oferi ajutor nesolicitat! 
1. Stomacul se teme când 

nu iei micul dejun.
2. Rinichii se tem când nu 

bem 10 pahare de apă în 24 de 
ore.

3. Vezica biliară se teme 
când nu dormi până la 23 și 
nu te trezești la răsărit.

4. Intestinele subțiri sunt 
speriate când mănânci mânca-
re rece, întârziată.

5. Colonul se sperie când 
mănânci multă mâncare prăji-
tă și picantă.

6. Plămânii se deteriorea-
ză atunci când respiri fum și 
aer murdar din mediul încon-
jurător.

7. Ficatul este doar în sta-
re de șoc de la mâncarea grea 
prăjită.

8. Inima se teme când mă-
nânci mâncare cu multă sare și 
colesterol.

9) Pancreasul se sperie 
când mănânci mult zahăr.

10) Ochii se îmbolnăvesc 
când lucrează cu ecranul mo-
bil sau computerul pe întune-
ric.

11) Creierul se sperie când 
începi să ai gânduri negative.

Aveți grijă de organele 
voastre și nu le speriați!

Toate aceste organe nu 
sunt disponibile pe piață.

Cele existente sunt foarte 
scumpe și cel mai probabil nu 
vi se potrivesc.

Așadar, păstrați-vă organe-
le sănătoase!

E bine de știut!


