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citaţiicitaţii
Butnari Vitalie, cu ultimul domiciliu în mun. Cahul, str. Garoafelor nr.21, 

ap.39, este invitat în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la 
Judecătoria Cahul, sediul central, mun. Cahul, str. M. Frunze, 62, în calitate 
de pîrît, pentru a-i fi înmînată cererea de chemare în judecată şi actele anexate, 
în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr.2-412/20), 
intentată de BC „Victoriabank” SA, în calitate de reclamant, ce are ca obiect 
acţiunea de încasare a datoriei. Judecător - Bologan Ana

Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, solicită prezentarea pîrîtului Proca 
Constantin Mihail, a.n.29.07.1992, cu ultimul domiciliu în r-nul Călăraşi, sat. 
Vărzăreştii Noi, în cauza civilă la acţiunea reclamantului OCN „Easy Credit” SRL 
către Proca Constantin Mihail, privind încasarea datoriei, preconizată pentru 
data de 08.09.2020, ora 11.00, la şedinţa judiciară (or. Călăraşi, str. Alexandru 
cel Bun nr. 153,et II, sala nr.1). Judecător – Silvia Ţurcan

Colomeet Denis, cu ultimul domiciliu în r-nul Cahul, sat. Huluboia, este 
invitat în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la Judecătoria 
Cahul, sediul central, mun. Cahul, str. M. Frunze, 62, în calitate de pîrît, pentru 
a-i fi înmînată cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă 
examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr.2-762/20), intentată de 
OCN „Easy Credit” SRL, în calitate de reclamant, ce are ca obiect acţiunea de 
încasare a datoriei. Judecător - Bologan Ana

Judecătoria Drochia, sediul Rîşcani, (str. 31 August nr. 9, or. Rîşcani), 
solicită prezentarea lui Galiuc Natalia, anul naşterii 31.10.1979, domiciliată în 
satul Nihoreni, raionul Rîşcani, pentru data de 24 august 2020, ora 14.00, la 
şedinţa judiciară, în calitate de pîrît, pe cauza civilă privind încasarea datoriei şi 
cheltuielilor de judecată la cererea OCN „Easy Credit” SRL. În caz de neprezen-
tare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră. Judecător – Mariana Sajin

În conformitate cu art.108 Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, Jude-
cătoria Orhei, sediul Şoldăneşti, (str. Victoriei, 18, or. Şoldăneşti), solicită 
prezentarea cet. Anghel Octavian, domiciliat s. Răspopeni, r-nul Şoldăneşti, 
care are calitatea de pîrît, pe cauza civilă la cererea cu valoare redusă a OCN 
„Easy Credit” SRL către Anghel Octavian privind încasarea datoriei contrac-
tuale şi a cheltuielilor de judecată, care va avea loc la data de 02.09.2020, 
ora 15.45. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa pîrîtului. 
Judecător – Elvira Lavciuc

Judecătoria Drochia, sediul central, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezenţa cetăţeanului Cazacu Natalia, domiciliată r-nul Drochia, 
s. Hăsnăşenii Mari, în calitate de pîrît, pentru data de 08.09.2020, ora 08.30, 
la şedinţa de judecată în incinta Judecătoriei Drochia, sediul central, str. 31 
August nr.7, sala nr.4, pe cauza civilă intentată la cererea înaintată de OCN 
„Easy Credit” SRL împotriva lui Cazacu Natalia cu privire la  încasarea dato-
riei. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţilor absente. 
Judecător – Victoria Robu

Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, solicită prezentarea pîrîtului Gruber 
Silvia Dovleti, a.n.24.12.1985, cu ultimul domiciliu în or. Călăraşi, str. Maria 
Dragan, 22, ap.5, la acţiunea reclamantului OCN „Easy Credit” SRL către 
Gruber Silvia Dovleti, privind încasarea datoriei, preconizată pentru data de 
17.09.2020, ora 09.00, la şedinţa judiciară (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun 
nr. 153,et II, sala nr.1). Judecător – Silvia Ţurcan

Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, solicită prezentarea pîrîtului Ne-
gara Zinaida Ion, a.n.19.06.1998, cu ultimul domiciliu în r-nul Călăraşi, sat. 
Hogineşti, la acţiunea reclamantului OCN „Easy Credit” SRL către Negara 
Zinaida Ion, privind încasarea datoriei, preconizată pentru data de 21.09.2020, 
ora 11.00, la şedinţa judiciară (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 153,et II, 
sala nr.1). Judecător – Silvia Ţurcan

În conformitate cu art.108 Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, Jude-
cătoria Orhei, sediul Şoldăneşti, (str. Victoriei, 18, or. Şoldăneşti), solicită 
prezenţa cet.Paiereli Natalia, domiciliată s. Larga, r-nul Briceni, care are 
calitatea de pîrît, pe cauza civilă la cererea de chemare în judecată a recla-
mantului Paierele Victor către Paierele Natalia, intervenient accesoriu DASPFC 
Şoldăneşti şi DASPF Briceni, privind desfacerea căsătoriei, determinarea 
domiciliului copilului minor comun, care va avea lo la data de 26.08.2020, ora 
11.30. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa pîrîtei. Judecă-
tor – Elvira Lavciuc

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea pîrîtului: Fomenco Ana, a.n. 
03.10.1998, n/î 2005025132659, domiciliată în r-nul Anenii Noi, s. Ţînţăreni, 
pentru data de 28 septembrie 2020, ora 09.00, la şedinţa de judecată în bir.4, 
et.1, or. Anenii Noi, str. Mărţişorului, 15, pentru examinarea cererii de chemare 
în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL către Fomenco Ana cu privire 
la încasarea datoriei. În caz de neprezentare a pîrîtlui Fomenco Ana, cauza 
civilă se va examina în lipsa acestuia. Judecător – Caşcaval Andrei

În conformitate cu art.108 CPC RM, Judecătoria Anenii Noi, sediul 
central, solicită prezentarea în şedinţa de judecată a cet. Fomenco Angela, 
domiciliată s. Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi, pentru data de 02.09.2020, ora 11.30, 
în calitate de pîrît, pe cauza civilă la acţiunea OCN „Easy Credit” SRL cu privire 
la încasarea sumei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va avea 
loc în lipsa acestuia. Judecător – Andrei Mocanu

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Andrei Timuş, cu ultimul domiciliu cunoscut pe 
teritoriul Republicii Moldova mun. Orhei, str. Costişei nr.55, pentru data de 
04 septembrie 2020 ora 09.00, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul central, 
str. V. Mahu, 135, et. 1, sala 10, în calitate de pîrît, în cauza civilă intentată la 
cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL împotriva 
lui Andrei Timuş cu privire la încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. 
Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza se va examina în 
lipsa dumneavoastră. Judecător - Eugeniu Ciubotatu

Judecătoria Orhei citează, în conformitate cu art.108 CPC al RM, pe 
pîrîtul Hollieva Raisa, domiciliată în r-nul Orhei, s. Tabăra, în cauza civilă 
la acţiunea înaintată de OCN „Easy Credit” SRL către Hollieva Raisa privind 
încasarea datoriei. Şedinţa de judecată va avea loc pe data de 28.09.2020, 
ora 10.30, în incinta Judecătoriei Orhei, str. Vasile Mahu, 135, bl.1, sala 
nr.11. În caz de neprezentare, cauza se va examina în lipsa părţii citate. 
Judecător – Alexandra Romanaş

În conformitate cu art.108 CPC RM, Judecătoria Anenii Noi, sediul central, 
solicită prezentarea în şedinţa de judecată a cet. Ponomarenco Alexandru, 
domiciliat s. Roşcani, str. Studenţilor, 45, ap.52. r-nul Anenii Noi, pentru data 
de 25.08.2020, ora 11.30, în calitate de pîrît, pe cauza civilă la acţiunea OCN 
„Easy Credit” SRL cu privire la încasarea sumei. În caz de neprezentare, exami-
narea cauzei civile va avea loc în lipsa acestuia. Judecător – Andrei Mocanu

În conformitate cu art.108 CPC RM, Judecătoria Anenii Noi, sediul cen-
tral, solicită prezentarea în şedinţa de judecată a cet. Goncearenco Ruslan, 
domiciliat s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi, pentru data de 25.08.2020, ora 11.40, 
în calitate de pîrît, pe cauza civilă la acţiunea OCN „Easy Credit” SRL cu privire 
la încasarea sumei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va avea 
loc în lipsa acestuia. Judecător – Andrei Mocanu

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ion Budeci, cu ultimul domiciliu cunoscut pe 
teritoriul Republicii Moldova raionul Orhei, satul Donici, pentru data de 03 
septembrie 2020 ora 09.00, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul central, str. V. 
Mahu, 135, et. 1, sala 10, în calitate de pîrît, în cauza civilă intentată la cererea 
de chemare în judecată depusă de organizaţia de creditare nebancară „Ok 
Credit” societate cu răspundere limitată împotriva lui Ion Budeci cu privire la 
încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. Prezența este obligatorie. În 
caz de neprezentare, cauza se va examina în lipsa dumneavoastră. Judecă-
tor - Eugeniu Ciubotatu

Adasinscaia Victoria, cu ultimul domiciliu în mun. Chişinău, str. Grădi-
narilor, 60, ap.83, este invitată în termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentului aviz, la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, 
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt. 162, bir.407, în calitate de pîrît, pentru a le fi 
înmînate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă 
examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr.2-4479/20), intentată 
de OCN „Easy Credit” SRL, în calitate de reclamant, ce are ca obiect acţiunea 
de încasare a datoriei. Judecător – olban Vladislav

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare, 162, bir.922, et.9, citează public pe Panfil Anatolie, cu domiciliu în 
mun. Chişinău, str. Lech Kaczynski, 10, bl.3, ap.69, pentru data de 26.10.2020, 
ora 09.40, în legătură cu examinarea cererii de chemare în judecată depusă 
de OCN „Easy Credit” SRL către Panfil Anatolie privind încasarea datoriei. 
Judecător – Georgeta Grozav

Judecătoria Cimişlia, sediul central, solicită prezentarea cet. Balica 
Nicolae, a.n. 21.12.1995, IDNP 2011040007245, locuitor al s. Batîr, r-nul 
Cimişlia, în calitate de pîrît, pentru data de 21 septembrie 2020, orele 15.30, 
la Judecătoria Cimişlia, sediul central, str. C. Stamati, 1, sala nr.2, pe cauza 
civilă la cererea înaintată de OCN „ConfortCredit” SRL cu privire la încasarea 
datoriei. Judecător – Ion Volcovschi

Judecătoria Cimişlia, sediul Cimişlia, solicită prezentarea pîrîtului Secară 
Vasile, a.n. 1979, cu ultimul domiciliu în s. Cenac, r-nul Cimişlia, pentru data 
de 18 septembrie  2020, ora 15.00, la Judecătoria Cimişlia, sediul Cimişlia, str. 
C. Stamati, 1, sala nr.3, pe cauza civilă Secară Cristina către Secară Vasile 
privind desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei va 
avea loc în lipsa părţii citate. Judecător – Cherdivara Dumitru

Суд Комрат сообщает ответчику Мисченчук Надежде, проживающей 
по адресу: с. Буджак, ул. Павлова, 7, кв. 18, о необходимости явки на 
26.08.2020 года на 08:20 часов в качестве ответчика для рассмотрения 
гражданского дела №2-329/2020 по исковому заявлению OCN „Easy Credit” 
SRL к Мисченчук Надежде о взыскании материального ущерба в размере 
25 239,00 леев, а также судебных расходов. Судья - Худоба В.В.

Judecătoria Orhei, sediul central, în conformitate cu art. 108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Nina Tîrşu, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul 
Republicii Moldova raionul Orhei, satul Zahoreni, pentru data de 04 septembrie 
2020 ora 09.30, în incinta Judecătoriei Orhei, sediul central, str. V. Mahu, 135, 
et. 1, sala 10, în calitate de pîrît, în cauza civilă intentată la cererea de chemare 
în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL împotriva Ninei Tîrşu cu privire 
la încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată. Prezența este obligatorie. 
În caz de neprezentare, cauza se va examina în lipsa dumneavoastră. Jude-
cător - Eugeniu Ciubotatu

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea domnului Platon Leonid, 
a.n.14.02.1983, dom. r-nul Orhei, s. Zorile, pentru data de 02 septembrie 2020, 
ora 10.00, în şedinţa judiciară la Judecătoria Străşeni, bir.5, (str. Şt. cel Mare, 
86), în calitate de pîrît, în cauza civilă Platon Ana către Platon Leonid privind 
desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
Dvs. Judecător – Veaceslav Neguriţa

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea, în calitate de pîrît, pe Cebotari 
Iurie în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy 
Credit” SRL împotriva lui Cebotari Iurie privind încasarea datoriei, pentru data 
de 05.09.2020, ora 11.30, în Judecătoria Căuşeni, sediul central, str. Ştefan 
cel Mare, 86, sala nr.2. În caz de neprezenţă, cauza va fi examinată în lipsa 
Dvs. Judecător – Costiuc Ana

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.162, 
biroul 805), solicită prezenţa Nataliei Epihina, în calitate de pîrît, în şedinţa 
de judecată care va avea loc la data de 29.09.2020, ora 16.00, pe cauza civilă 
intentată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy Credit” 
SRL împotriva lui Nataliei Epihina privind încasarea datoriei şi cheltuielilor de 
judecată. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa Dvs. Telefon 
de contact: (022) 27-27-40. Judecător – Andrei Ojoga

În conformitate cu prevederile art.108, 2762 - 2764 Cod de procedură civilă, 
Judecătoria Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională nr.10/1, soli-
cită pîrîtului Roman Iurie, cu adresa de domiciliu înregistrată în r-nul Ungheni, 
sat. Pîrliţa, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentului 
anunţ, să prezinte instanței judecătorești şi reclamantului o referință, precum 
şi copii de pe înscrisurile necesare în susținerea poziției sale, în cauza civilă 
nr.2-513/2020 intentată la cererea de chemare în judecată depusă de OCN 
„Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. A 
menţiona pîrîtului dacă nu va depune referință în termenul stabilit de judecător, 
va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior și soluționarea cererii se va 
face în baza materialelor anexate la dosar, fără participarea părţilor. Judecă-
tor – Valentina Stratulat

Judecătoria Drochia, sediul Rîşcani, (str. 31 August nr. 9, or. Rîşcani), 
solicită prezentarea lui Vinogradschi Marin, a.n. 30.09.1997, domiciliat în 
satul Hiliuţi, raionul Drochia, pentru data de 01 septembrie 2020, ora 10.30, 
la şedinţa judiciară, în calitate de pîrît, pe cauza civilă privind încasarea 
datoriei şi a cheltuielilor de judecată, intentată la cererea OCN „Easy Credit” 
SRL. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa D-voastră. 
Judecător – Sergiu Godorogea

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, solicită prezentarea lui Şchiopu Igor, 
cu domiciliu în s.Bogdăneşti, raionul Briceni, în calitate de pîrît, la şedinţa de 
judecată preconizată pentru data de 23 septembrie 2020, ora 08.10, în sediul 
Briceni, sala de şedinţe nr.1, et.1, pentru participare la examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL împotriva 
lui Şchiopu Igor privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa D-voastră. Judecător – Procopişina Aurelia

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, solicită prezentarea lui Cernopischi 
Marin, cu domiciliu în s. Larga, raionul Briceni, în calitate de pîrît, la şedinţa de 
judecată preconizată pentru data de 23 septembrie 2020, ora 08.00, în sediul 
Briceni, sala de şedinţe nr.1, et.1, pentru participare la examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL împotriva 
lui Cernopischi Marin privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa D-voastră. Judecător – Procopişina Aurelia

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, solicită prezentarea lui Romanciuc 
Aurica, cu domiciliu în s. Drepcăuţi, raionul Briceni, în calitate de pîrît, la şedinţa 
de judecată preconizată pentru data de 23 septembrie 2020, ora 08.20, în sediul 
Briceni, sala de şedinţe nr.1, et.1, pentru participare la examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată depusă de OCN „Easy Credit” SRL împotriva 
lui Romanciuc Aurica privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa D-voastră. Judecător – Procopişina Aurelia

Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni, solicită prezentarea lui Ulmanu 
Andrei, a.n. 31.07.1978, domiciliat în r-nul Ialoveni, sat. Răzeni, pentru data de 
03.11.2020, ora 16.00, la şedinţa judiciară pe str. Prieteniei nr. 4, or. Ialoveni, 
sala de şedinţe nr.19, în calitate de pîrît, pe cauza civilă la acţiunea înaintată 
de BC „ProCreditBank” SA către Ulmanu Andrei privind încasarea datoriei. În 
caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa dumneavoastră, potrivit 
prevederilor art. 108 CPC RM. Judecător – Viorel Botnaraş

Judecătoria Cimişlia, sediul central, prin prezenta, solicită prezentarea 
cet. Carajeleascov Victor, cu ultimul domiciliu în or. Basarabeasca, str. S. 
Lazo, 24, în şedinţa de judecată care va avea loc la data de 15.09.2020, ora 
13.30, în sala nr.5, et.1, or. Cimişlia, str. Constantin Stamati, 1, în calitate de 
pîrît, la cererea înaintată de OCN „Easy Credit” SRL către Carajeleascov Victor 
privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în 
lipsa părţii absente. Judecător – Veronica Carapirea

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea lui Badiu Va-
dim, domiciliat în mun. Chişinău, str. Ion Vodă Viteazul nr.15, ap.6, în termen 
de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir.309, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmînată cererea de chemare 
în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor 
cu valoare redusă nr. 2-9459/20, pornită la cererea de chemare în judecată 
depusă de OCN „Microinvest” SRL împotriva lui Badiu Vadim privind încasarea 
datoriei. Judecător - Brăgaru Alina

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea lui Beschieri 
Eugeniu, domiciliat în mun. Chişinău, or. Vatra, str. M.Eminescu nr.22, ap.20, 
în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir.309, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmînată cererea de 
chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura 
cererilor cu valoare redusă nr. 2-11218/20, pornită la cererea de chemare în 
judecată depusă de OCN „Microinvest” SRL împotriva lui Beschieri Eugeniu 
privind încasarea datoriei rezultate din contractul de credit nr.19340070524 din 
22.03.2019 şi cheltuielile de judecată. Judecător - Brăgaru Alina

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 162, bir.821, citează public pe Donţov Evgheni, cu domiciliu în mun. 
Chişinău, str. Trandafirilor, 29/3, ap.22, pentru data de 06 octombrie 2020, 
ora 09.30, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Easy Credit” 
către Donţov Evgheni privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 
Judecător – Violeta Gîrleanu

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, 162, bir.821, citează public pe Petova Ecaterina, cu domiciliu 
în mun. Chişinău, str. Zelinski, 38/3, ap.39, pentru data de 06 octombrie 2020, 
ora 09.00, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Easy Credit” 
către Petova Ecaterina privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 
Judecător – Violeta Gîrleanu

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, 162, bir.821, citează public pe Terchi Tatiana, cu domiciliu în 
mun. Chişinău, şos. Munceşti, 812, ap.24, pentru data de 06 octombrie 2020, 
ora 10.30, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Easy Credit” 
către Terchi Tatiana privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 
Judecător – Violeta Gîrleanu

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 162, bir.821, citează public pe Shchavelev Rodion, cu domiciliu în 
mun. Chişinău, str. Paris, 51, ap.49, pentru data de 06 octombrie 2020, ora 
11.00, la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Easy Credit” către 
Shchavelev Rodion privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 
Judecător – Violeta Gîrleanu

Coban Svetlana, cu adresa în mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Livezilor, 
2, ap. 25, este chemată, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului 
aviz, la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, 162, pentru a-i fi înmînate cererea de chemare în judecată şi 
actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare 
redusă intentată de SRL „Ok Credit” către Mocanu Marinela şi Coban Svetlana 
cu privire la încasarea datoriei. Judecător – Crigan Dragoş

În conformitate cu art.108 Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, Jude-
cătoria Orhei, sediul Şoldăneşti, (str. Victoriei, 18, or. Şoldăneşti), solicită 
prezentarea cet. Pistrui Mihail, domiciliat or. Şoldăneşti, str.Feroviarilor, 13, 
care are calitatea de pîrît, pe cauza civilă la cererea cu valoare redusă a 
avocatului Furculiţa Teodor în interesele OCN „Ok Credit” SRL către Pistrui 
Mihail privind încasarea datoriei contractuale şi cheltuielilor de judecată, care 
va avea loc la data de 02.09.2020, ora 14.15. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa pîrîtului. Judecător – Elvira Lavciuc

În conformitate cu prevederile art.108 CPC al RM, se dispune citarea prin 
publicitate a pîrîtei Botea Elena, domiciliu: mun. Chişinău, str. Titulescu, 53/3, 
ap. 41, la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, mun. Chişinău, bd. Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 162, biroul 821, judecător Violeta Gîrleanu, la data de 28 
septembrie 2020, ora 09.00, pe cauza civilă nr. 2-21567/19 la cererea de 
chemare în judecată înaintată de Popova Tatiana către Botea Elena privind 
încasarea sumei. Judecător – Violeta Gîrleanu

Corotcov Vadim Valeri, cu ultimul domiciliu în mun. Cahul, str. 31 August 
1989 nr.8, ap. 4, este invitat în termen de 30 zile de la data publicării prezentului 
aviz, la Judecătoria Cahul, sediul central, mun. Cahul, str. M. Frunze, 62, în 
calitate de pîrît, pentru a-i fi înmînată cererea de chemare în judecată şi actele 
anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă 
(nr.2-492/20), intentată de OCN „Moldcredit” SRL, în calitate de reclamant, ce 
are ca obiect acţiunea de încasare a datoriei. Judecător – Ana Bologan

Judecătoria Soroca, sediul central, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Nogali Lilia Nicolae, a.n. 30.09.1983, pentru 
data de 07.10.2020, ora 13.30, (mun. Soroca, str. Independenţei, 62, sala 
nr.4), în calitate de pîrîtă, la procesul civil înaintat de către Mehtieva Valentina 
împotriva notarului Conoval Eugenia, Balan Svetlana, Nogali Lilia, intervenient 
accesoriu UP „Agenţia Servicii Publice”, privind rectificarea erorii de calcul 
admise în contractul de vînzare-cumpărare şi înscrierii în registrul bunurilor 
imobile. Judecător – Ghenadie Purici

În conformitate cu art.108 CPC RM, Judecătoria Anenii Noi, sediul cen-
tral, solicită prezentarea în şedinţa de judecată a cet. Mocan Tatiana Micolae, 
domiciliată s. Chirca, r-nul Anenii Noi, pentru data de 02.09.2020, ora 11.40, în 
calitate de pîrît, pe cauza civilă la acţiunea OCN „Easy Credit” SRL cu privire 
la încasarea sumei. În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va avea 
loc în lipsa acestuia. Judecător – Andrei Mocanu

Unele dintre cele mai gustoase 
fructe din lume, abundă în vitami-

ne, sînt delicioase și se pot mînca și 
crude, și uscate, cu aceeași plăcere 
și aceleași beneficii.

Prunele sînt de-a dreptul miraculoase 
și este bine să urmăm cîte o cură de cî-
teva zile, pentru a beneficia la maxim de 
proprietățile lor.

Prunele sînt bogate în vitaminele A, B1, 
B2 şi C, minerale (sodiu, potasiu, calciu şi 
fier), precum şi în acizi organici, protide 
şi celuloză. Acestea ajută la eliminarea 
toxinelor, purificarea ficatului şi energiza-
rea întregului organism. Bogăţia de fibre 
pe care le conţin accelerează tranzitul 
intestinal, aceasta făcînd din prune unele 
dintre cele mai eficiente şi igienice laxative 
naturale!

Cei care nu pot ţine cura şi suferă 
de colon iritabil pot mînca 5-10 prune 
dimineaţa, pe stomacul gol, sau cu 30 de 
minute înainte de masă. De reţinut faptul 
că o mai mare saţietate se obţine dacă, 
pe lîngă prune, se consumă şi o felie de 
pîine cu tărîţe.

În sezonul rece, găsim prune proas-
pete, de import. Dacă nu vă sînt pe plac, 
puteţi apela la cele uscate. În caz de 
constipaţie, acestea se înmoaie prealabil 
în apă, timp de şase-opt ore, apoi se 
consumă.

Previn ateroscleroza  
şi scad colesterolul

E bine de ştiut că prunele ajută inima 
să funcţioneze normal şi întăresc pereţii 
vaselor sangvine, ferindu-ne astfel de for-
marea periculoaselor cheaguri de sînge, 

de arteroscleroză, embolii pulmonare ori 
de anevrisme cerebrale.

De asemenea, consumul săptămînal de 
prune ajută la scăderea colesterolului rău.

Alungă oboseala şi nervozitatea
Cura cu prune, de trei zile sau de două 

săptămîni, alungă oboseala şi tratează 
stările de nervozitate, creşte eficienţa 
memoriei şi a capacităţii de concentrare. 
Din acest motiv, sportivilor de performanţă 
sau persoanelor cu un program solicitant 
li se recomandă prune sau suc/compot 
de prune ca desert la mesele principale 
ale zilei.

Menţin sănătatea ochilor
Studii din ultimul deceniu publicate în 

„Arhivele de Oftalmologie” şi în alte reviste 
medicale din lumea întreagă, dovedesc be-
neficiile consumului de fructe în prevenţia 
degenerescenţei maculare.

Prunele sînt bogate în vitamine care 
protejează ochii: betacaroten (precursorul 
vitaminei A), vitamina E (previne cataracta 
şi glaucomul), vitamina C.

După „Farmacia verde”

 LEACURI DE LA MAMA NATURĂ 

Prăjitură cu prune şi cacao
Ingrediente pentru 14 porții: 600 g 

prune fără sîmburi; 150 g iaurt; 150 g 
cacao; 300 g zahăr; 500 g făină; 6 ouă; 
1-2 plicuri zahăr vanilat; 5 linguri ulei; 2 
lingurițe coajă rasă de lămîie.

Mod de preparare: ouăle se bat cu 
zahărul și cu zahărul vanilat pînă cînd se 
topește tot zahărul și se obține o cremă 
groasă ca o smîntînă. Se adaugă treptat 
iaurtul, uleiul și coaja rasă de lămîie. Se 
presară încet și făina. Se amestecă ușor, 

de jos în sus. Compoziția se împarte în 
două boluri: într-unul se pune doar un 
sfert din aluat, iar în celălalt restul. În 
primul se înglobează cacaua cernută. 
Se amestecă energic. Se tapetează o 
tavă cu hîrtie de copt. Se toarnă primul 
strat de cacao. Se dă la cuptor pentru 
10 minute. Se scoate tava și se adau-
gă și cel de-al doilea strat, deasupra 
căruia se presară prunele întregi sau 
înjumătățite.

Prunele capabile să dea un restart organismului. 
Previn bolile de inimă, formarea cheagurilor  

de sînge și detoxifiază ficatul

Fi rea Berbecului  ne 
spu ne că este un mare 

amator de picanterii, iar gustă-
rile puțin iuți și sărate sînt pe 
placul lui sau al ei. Dar, în loc de 
mezeluri picante, ar fi mai bună 
o gustare cu brînzeturi.

Taurii apreciază foarte 
mult mîncărurile gătite în casă, 
la foc pe îndelete, savuroase 
și ușor condimentate. Pentru 
ei, mîncarea trebuie să aibă 
gust bogat, iar desertul se 
servește după fiecare masă. 
Dar mai bune ar fi brioșele 
cu fructe, decît o prăjitură cu 
multă cremă.

Nativilor Gemeni, în special 
femeilor, le plac combinațiile 
de dulce cu sărat. Însă țin și la 
silueta lor. Dacă ești născut în 
Gemeni, cea mai bună gustare 
pentru zodia ta ar putea fi o 
porție mică de popcorn, cu un 
strop de sare.

Racii au nevoie de gustări 
delicioase, cremoase și dulci 
pentru a le satisface nevoia de 
confort. Însă prăjiturile pline de 
creme nu țin deloc cu silueta 
lor. Poate că o porție mică de 

înghețată ar fi mult mai potrivită 
pentru o gustare dulce.

Leul este mare amator 
de gustărele răcoritoare și 
dulci. Doar o porție simplă de 
înghețată nu este suficientă 
pentru el. Trebuie să mai aibă 
frișcă și o cireașă în vîrf. Mai 
bine ar fi doar o limonadă 
rece cu lămîie, mentă și flori 
colorate.

Se știe că nativii Fecioare 
sînt foarte atenți cu sănătatea, 
așa că nu prea vezi în meniul 
lor mîncăruri grase și sărate. O 
gustare pentru zodia Fecioară 
ar putea fi o salată de fructe, 
stropită cu lămîie, fără niciun 
strop de zahăr.

Nativii zodiei Balanță sînt 
destul de echilibrați și atunci 
cînd își aleg mîncarea. Ei știu 
să îmbine aromele și sînt destul 
de atenți la silueta lor, mai ales 
femeile. Însă ciocolata este 
plăcerea lor cea mai mare. O 
gustare bună ar fi cîteva mig-
dale învelite în ciocolată.

Scorpionii sînt pasio-
nali și profunzi, dar destul 
de secretoși. Mulți dintre ei, 

iubesc preparatele savuroase 
și puternic condimentate. O 
porție de alune picante, cu 
sare, curry, paprika sau piper 
ar fi potrivite pentru o gustare 
rapidă după amiaza.

Săgetătorii sînt mari iubi-
tori de aventură, iar gusturile 
lor excentrice se regăsesc și în 
alegerea mîncărurilor prefera-
te. O gustare dietetică ar putea 
fi sushi, dar nu vor refuza nici 
o salată de pește cu legume 
crocante și picante.

Pentru Capricorn mînca-
rea trebuie să fie sățioasă, 
zodia care iubește cel mai 
mult preparatele din carne. O 
plăcintă cu carne și ciuperci 
ar fi cea mai potrivită gustare 
între mese, dar trebuie să se 

oprească la o porție mică.
O zodie sociabilă și veselă, 

Vărsătorul pune accentul pe 
mesele cu prietenii și cu familia. 
Nu le place deloc să mănînce 
singuri. Chiar dacă iau o gusta-
re la birou, vor cumpăra o cutie 
de alune sau biscuiți crocanți 
pentru a o împărți și cu colegii. 
În ceea ce privește silueta, nu 
prea țin ei cont de kilograme.

Cînd vine vorba de o gus-
tare, Peștii nu se opresc la 
ceva simplu și dietetic. Trebuie 
să fie ceva dulce, parfumat și 
cremos, să le ofere un strop de 
reverie cînd iau o pauză de la 
muncă. O tartă cu vanilie sau 
un cheesecake cu ciocolată ar 
fi pe placul lor!

Sursa: libertatea.ro

cea mai bună şi sănătoasă gustare  
în funcţie de zodie 

Așa cum zodiacul ne oferă diverse indicii  �
despre sănătatea și tonusul nostru, ne poate ajuta 
să alegem și cea mai bună gustare potrivit zodiei. 
Fiecare dintre noi avem anumite nevoi nutriționale 
și propriul nostru metabolism, dar astrologii consi-
deră că personalitatea noastră și indicațiile despre 
sănătate din zodiac ne pot ajuta să alegem cea 
mai sănătoasă și potrivită gustare.
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Judecătoria Cahul, sediul Cantemir, solicită prezentarea cet. Aşci Mi-
hail, în calitate de pîrît, cu domiciliu în satul Cîşla, r-nul Cantemir, în cadrul 
Judecătoriei Cahul, sediul Cantemir, or. Cantemir, str. Testemiţanu, 2, judecător 
Victoria Bogomolova, în legătură cu examinarea cauzei civile nr.2-226/2020 la 
cererea de chemare în judecată înaintată de OCN „Ok Credit” SRL împotriva 
Aşci Mihail, Aşci Alexandru şi Aşci Mihail privind încasarea datoriei, ca cerere 
cu valoare redusă, în procedură scrisă. Se explică pîrîtului Aşci Mihail, că din 
momentul publicării prezentului aviz, ultimul are dreptul, în termen de 30 de zile, 
să primească copia de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile 
anexate la ea, termen în care ultimul are dreptul de a prezenta instanţei jude-
cătoreşti şi reclamantei o referinţă, copii de pe înscrisurile necesare, precum 
şi o cerere reconvenţională în condiţiile art.172 şi 173 Cod de procedură civilă, 
doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă 
şi condiţiile legate de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă. Se explică 
pîrîtului că neprezentarea referinţei, precum şi a copiilor de pe înscrisurile ne-
cesare în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz, duce 
la soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea 
părţilor în şedinţa de judecată. Judecător – Victoria Bogomolova

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea lui Gheorghian 
Victor, a.n. 03.01.1963, ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, bd.Dacia, 
3/1, ap.123, în bir.303, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, mun. Chişinău, în 
legătură cu examinarea cauzei civile nr.2-6160/20, pornită la cererea de 
chemare în judecată depusă de OCN „Super Credit” SRL către Gheorghian 
Victor privind încasarea datoriei, în procedura scrisă cu privire la cererile cu 
valoare redusă. Se explică pîrîtului că, din momentul publicării prezentului aviz 
publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 de zile, să primească copia de pe 
cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, termen în 
care ultimul are dreptul de a prezenta instanţei de judecată şi reclamantului o 
referinţă, copii de pe înscrisurile necesare, precum şi o cerere reconvenţională 
în condiţiile art.172 şi 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acţiunii 
reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exer-
citare a  cererii iniţiale cu valoare redusă. Se explică pîrîtului că neprezentarea 
referinţei, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare în termen de 30 de zile 
din momentul publicării prezentului aviz, duce la soluţionarea cererii în baza 
materialelor anexate la dosar, fără convocarea părţilor în şedinţa de judecată. 
Judecător – Dvornic Octavian

citaţii

O tipă suferea de nevroză şi tot timpul 
îşi rodea unghiile, făcîndu-le să arate, hai 
să spunem inestetic. Prietena ei, văzînd 
acest lucru, îi spune:

- Trebuie să te apuci de yoga. Este efici-
entă şi ajută la ameliorarea stresului.

Două luni mai tîrziu se întîlnesc şi, 

văzînd că tipa are unghiile lungi şi îngrijite, 
îi spune:

- Judecînd după unghiile tale superbe, 
yoga te-a ajutat!

- Bineînţeles. Acum îmi rod unghiile de 
la picioare!

* * *
De ziua soţiei mele, i-am luat un boxer. 

În ciuda faptului că are nasul turtit, ochii 
bulbucaţi şi valurile alea de grăsime atîr-

nîndu-i, totuşi cîinele pare s-o placă…
* * *

Bărbatul cîntăreşte 500 kg dimineaţa, 
100 kg după-amiaza şi 10 g seara.

Dimineaţa:
- Du-te la muncă, boule!
După-amiaza:
- Iar te-ai îmbătat, porcule!
Seara:
- Fluturaş, hai în pat!

Bancuri


